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1 Formålet med konsekvensutredningen
1.1 Beslutningsgrunnlag
Konsekvensutredningen er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for interkommunal
kommunedelplan for Forus og oppfyller utredningsplikten i henhold til forskrift om
konsekvensutredning. Dokumentet beskriver og dokumenterer hvilke virkninger arealendringene i
planforslaget kan gi for samfunn og miljø. Beskrivelse av planforslaget og begrunnelser for ulike valg
og virkemidler i kommunedelplanens arealdel fremgår i kapittel 4. For økt lesbarhet gjengis noen
hovedmomenter av hva planforslaget inneholder som innledning til de ulike
konsekvensvurderingene.

1.2 Avgrensning av utredningsplikten; hvorfor må vi konsekvensutrede IKDP Forus?
Ut fra kravene til konsekvensutredninger i lov, forskrift og veileder, har kommunene vurdert
følgende deler av planforslaget som utredningspliktig for konsekvenser:
• Nye og endrede arealformål
• Nye og endrede bestemmelser/retningslinjer for arealbruk.

1.3 Utredningsnivå
Konsekvensutredningen skal få fram vesentlige miljø- og samfunnsverdier som blir berørt og hvilke
virkninger planforslaget kan få for disse verdiene. Vurderingene er tilpasset plannivået og
beslutningsrelevans. Utredningene tilsvarer derfor det som normalt kreves på kommuneplannivå,
men vil for enkelte delområder gi noe mer detaljerte vurderinger. Vurderingene tar utgangspunkt i
eksisterende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Konsekvensvurderingen skal gi
vurdering av virkningene av de samlede arealbruksendringene på overordnet plannivå. Håndtering
av mer detaljerte konsekvenser kartlegges og håndteres gjennom detaljregulering. Forventet
virkning/konsekvens av planens hovedgrep mht. måloppnåelse i planen er nærmere beskrevet i
kapittel 4.
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2 Metode
2.1 Hva som vurderes - planforslag og nullalternativ
Konsekvensutredningen inneholder kommunenes vurderinger av virkningene planforslaget har,
sammenlignet med virkningene av å opprettholde gjeldende planer (nullalternativet).
Nullalternativet i denne konsekvensutredningen er definert som gjeldende reguleringsplaner,
kommuneplaner og regionalplanen, altså det som "kan gjennomføres i medhold av gjeldende
planer". Når vi sammenligner planforslaget med nullalternativet innebærer det at vi for ulike tema
kan angi om planen har positiv, nøytral eller negativ konsekvens.
Ikke alt som er regulert er allerede bygd. Vurderingene er gjort ut ifra hva nullalternativet tillater i
forhold til hva planforslaget tillater, som utgjør konsekvenser. All utvikling som er i tråd med
nullalternativet utgjør nøytral konsekvens. Er virkningen av planforslaget mer fordelaktig enn
nullalternativet er konsekvensen av planforslaget positiv, og motsatt. Er virkningene like er
konsekvensen nøytral, selv om virkningene av både nullalternativ og planforslag er negative, eller
positive, for det temaet konsekvensutredningen omhandler.

Nasjonal transportplan fastslår at byenes økte transportbehov skal dekkes av kollektivtransport,
sykkel og gange. Dette er det såkalte 0-vekstmålet, og vil med andre ord si at antall bilturer til og fra
Forus i 2012 (referanseåret) ikke skal øke. I tillegg til å måles opp mot gjeldende regulering skal
planforslagets også måles opp mot bidraget til nullvekstmålet i personbiltrafikk.
I kapittel 4 er planens 3 hovedmål og 6 hovedstrategier beskrevet. Planens mål er også vurdert opp
mot nasjonale, regionale (og lokale) føringer i kapittel 4. I dette kapittelet om konsekvenser av
planens endringer og hovedgrep er vurderingene rettet mot endringer i arealdel, herunder
arealbruksendringer og bestemmelser/retningslinjer, og hvilke konsekvenser disse endringene har
for miljø og samfunn.

2.2 Oppfølging av planprogram og KU- forskriften
Konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel omfatter de delene av planen som fastsetter
rammer for fremtidig utbygging og som samtidig innebærer endringer av den gjeldende planen.
Konsekvensutredningen beskriver virkninger av utbygging av nye områder eller vesentlig endret
arealbruk (endret arealformål eller bestemmelser) kan få for miljø og samfunn. Det skal også gis en
vurdering av virkningene av de samlede arealbruksendringene i planen. Konsekvensutredningen skal
identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige virkninger for miljø og
samfunn.
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Figur 1 Oppfølging av KU-forskrift og planprogram: prioritering av innhold til KU for IKDP Forus.
Figur 1 ovenfor viser hvordan tema i forskrift om KU er fulgt opp gjennom prioriterte tema i
planprogrammet og hvordan kommunene deretter har strukturert konsekvensutredningen for å
besvare spørsmål og problemstillinger. Tema i forskrift og tema i planprogrammet vurderes under
hver av de seks strategiene (se kapitel 4) for utdypende strategier og hva disse innebærer mht
endret arealbruk i KU for planforslag.

2.3 Sammenslåing av tema
En del av temaene som er nevnt i planprogrammet er slått sammen i vurderingen i KU-en. En del
tema inngår i flere strategier. Det er valgt å belyse konsekvensene der de er størst, og legge inn en
kort vurdering om sammenheng med andre strategier.
For å avgrense og konkretisere de ulike konsekvensutredningstemaene, er det for alle tema pekt på
mer konkrete forhold eller indikatorer som kommunene mener belyser virkningene for hvert tema.
Vurderingene vil i hovedsak være avgrenset til disse forholdene. Dette gir etterprøvbarhet og
gjennomsiktighet for hvordan konsekvensvurderingene er gjennomført. Konsekvensvurderingen har
hovedvekt på en verbal vurdering av konsekvenser. Det vil si at vurderingene er tekstlige og ikke
tallfestede eller matematiske. De verbale vurderingene peker på konsekvenser av planendringene i
tre nivåer:
• positiv konsekvens – virkning av planforslaget er mer positivt enn nullalternativet
• nøytral konsekvens – virkningene av planforslaget og nullalternativ er like
• negativ konsekvens – virkningene av planforslaget er mer negativt enn nullalternativet
Ros vurderinger er også innarbeidet i KU-en. Grunnlag for disse vurderingene er basert på ROSkartlegging for planområdet til IKDP Forus som helhet.
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3 Tilgjengelig kunnskapsgrunnlag
Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av
denne. Der slik kunnskap ikke foreligger er ny kunnskap innhentet. Kunnskapsgrunnlag for
utredningene baseres på blant annet:
• Arealberegninger
• Fagnotater (kan hentes frem gjennom saker til styret IKDP Forus, IKDP Forus nettside og
Rogaland fylkeskommunes nettsider)
o Blågrønn visjonsplan Forus
o Lala/Studio Løkeland
o Kunnskapsgrunnlag næringsutvikling
o Styresak om kjerneområdene
o Styresak om industri og kombinerte næringer og eget kunnskapsnotat
o Stedsanalyse for IKDP Forus, inkludert overordnet analyse av lokalklima
o Plangrephefte, februar 2017
o Vannplan for Forus
o ROS-analyse for IKDP Forus
o Notat om veiløsninger på Forus vest, Norconsult, februar 2018
o Søknad om hovedprosjekt energi på Forus
o Regionale utviklingstrekk 30.05.2017 (plangrunnlag Regionalplan Jæren)
o Samordnet areal- og transportutvikling 30.05.2017 (plangrunnlag ny Regionalplan Jæren)
o Jordressurser og regional grønnstruktur 30.05.2017 (plangrunnlag ny Regionalplan Jæren)
o Levende sentrumsområder 25.08.2017 (plangrunnlag ny Regionalplan Jæren)
o Bomiljø og kvalitet 25.08.2017 (plangrunnlag ny Regionalplan Jæren)
o Regionale næringsområder 25.08.2017 (plangrunnlag ny Regionalplan Jæren)
o Samfunnsutfordringer i Rogaland september 2015 (plangrunnlag Regionalplan Jæren)
o Regionalplan for Jæren - et diskusjonsnotat 28.09.2015 (plangrunnlag ny Regionalplan
Jæren)
o Mulighetsstudie for byvekst - byens potensial 28.09.2015 (plangrunnlag ny Regionalplan
Jæren)
• Seminarer om næring, smart teknologi, energi
• Nasjonal, regional og lokal politikk
o Regionalplan Jæren
o Byvekstavtalen, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg
o Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021
o Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen 2015 (Greater Stavanger)
o Strategisk Næringsplan 2013-2025 Greater Stavanger
Definisjon av næringstyper og næringsarealer
Inndelingen i tre næringskategorier er velkjent i byområdet på Nord-Jæren, blant annet gjennom
gjeldende regionalplan for Jæren. I arbeidet med IKDP Forus velger vi å bruke disse tre begrepene
om de tre næringskategoriene:
• Kontornæringer: Arealintensive bedriftsrettede næringer, eller arbeidsplassintensive næringer,
består primært av bedrifter som driver ulike former for kontorbasert virksomhet. Bedriftene har
preferanser for lokalisering i områder med høy kollektivdekning (kilde: Asplan Viak 2007).
• Industrinæringer: Arealkrevende bedriftsrettede næringer består primært av vareproduserende
bedrifter og bedrifter som driver med lager/engros og transport (kategori 3 næring). Disse
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•

•

•

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 ofte behov for kombinasjonsbygg tilpasset både lager,
produksjon og kontor (kategori 2 næring). 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
Lokalt næringsområde: lokalt viktige næringsområder har et mer begrenset næringsmiljø, større
avstand til de store befolkningskonsentrasjonene og er mindre sentralt plassert i forhold til
regionens overordnede veisystem og kollektivnettverk. De lokale næringsområdene er mer
begrenset i størrelse, og er næringsområder hvor plasskrevende næringer ofte er lokalisert. De
lokale næringsområdene har i stor grad kommunen som utgangspunkt og er blant annet viktige
for å kunne legge til rette for transformasjon av sentrum og større senterområder uten at
virksomheter med behov for å lokaliseres sentrumsnært mister den muligheten.
Regionalt næringsområde: Regionale næringsområder er områder med stor betydning for
næringslivet i hele regionen, og kjennetegnes blant annet av sterke næringsmiljøer/klynger og
strategisk beliggenhet i forhold til sentrale markeder og kundegrupper. Områdene er attraktive
for bedrifter som betjener et stort regionalt område og har strategisk beliggenhet i forhold til
bo-områder, veinett, kollektivtransport, sjø-/havnefunksjoner, lufthavn med mer.

Konkurransekraft og lokaliseringspreferanser
Konkurransekraft: IKDP Forus har lagt til grunn følgende faktorer som viktige for konkurransekraft:
• strategisk beliggenhet herunder transport- og infrastruktur, attraksjon og image
• langsiktighet og utvidelsesmulighet
• næringsstruktur og klyngefordeler
• kombinasjon bolig og næring
• kommunenes rolle
Lokaliseringspreferanser
Følgende lokaliseringskriterier er vurdert som viktige ved tilrettelegging for næringsvirksomhet (ref.
kunnskapsinnhenting om næringslivets lokaliseringspreferanser, Asplan Viak 2015, faglitteratur og
seminarer/ foredrag vedrørende næring og næringsliv)
Transport og adkomstforhold
Reisevaner og
• Forsinkelsesfri adkomst, god tilgjengelighet til overordnet veinett, god
næringstransport:
oppstillingsplass for bil og lastebil på tomt.
• Transport til og fra kan skje uten å være i konflikt med transport til
kjerneområdene og boligområder.
• Motorvei, kollektiv, myke trafikanter, forbindelse til flyplassen og
havneområder.
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Reisevaner og
ansatte:

•
•

Beliggenhet
•
Mobilitet for ulike •
næringskategorier:
•
•

Kombinasjon kollektiv og privat transport, gang og sykkel.
Holdeplasser langs bussveien med attraktive snarveier for god
framkommelighet for myke trafikanter.
Synlighet er viktige for bedriftene
Kontor næringer: tilrettelagt for kollektiv transport, biltilgjengelighet har
mindre betydning, få parkeringsplasser
Kombinerte næringer: bra tilrettelagt for kollektiv og bil
Industri næringer: mindre tilrettelagt for kollektivtransport. Bra
tilrettelagt for bil.

Møteplasser
• Møteplasser er viktig for alle typer næringer
• Møteplasser betjener muligheter til å utveksle ideer.
Fleksibilitet, robusthet og forutsigbarhet: riktig plassering for ønsket næringsmål/drift
• Næringsarealer skal tilrettelegge for mange ulike næringer.
• Ulike oppfattelser av fleksibilitet. Fleksibilitet for næringsliv er viktig.
Minst mulige rammer gir mest mulig fleksibilitet og dermed god
mulighet for å etablere/bli værende på Forus. For mye fleksibilitet kan
på en annen side være ødeleggende for visse virksomheter med hensyn
til forutsigbarhet og langsiktig planlegging/utvikling.
• Plasskrevende virksomheter med tilhørende stor støy/
utbredelse/transportmengde bør ligge i områder hvor stor grad av
fleksibilitet (struktur, størrelse, høyder, utforming, utbyggingsrekkefølge,
osv.) ikke har vesentlig negativ konsekvens for andre formål.
Arealutnyttelse
• Arealreserve per tomt: noe reserve er nødvendig, men for mye kan gjøre
at et område har dårlig utnyttelse og drift av et næringsområde blir dyrt
og lite effektivt.
• Arealutnyttelse er knyttet til smart organisering.
• Arealfleksibilitet for ekstensiv eller intensiv bruk.
Estetikk
• Estetikk er viktig i forhold til omgivelser, områdeidentitet og
tiltrekningskraft på andre bedrifter.
• Vedlikehold av bygg og utearealer (lagring og uteoppholdsareal) kan
bidra til trivsel og attraktivitet.
• Næringslivet verdsetter estetikk, men den skal være funksjonell.
Miljø og tilstøtende funksjoner
• Støv, røyk, lukt er ikke bare forhold som må ivaretas mellom næring og
bolig, men også mellom ulike typer bedrifter og mellom ulike
næringskategorier.
Funksjonsblanding
I IKDP Forus brukes ordet funksjonsblanding flere steder. For en riktig forståelse av hva som er ment
med dette begrepet omtales det i regionalplan Nord Jæren som en blanding av følgende funksjoner:
handel, bolig, tjenesteyting, kultur, næring. IKDP Forus legger opp til funksjonsblanding i ulike
områder. Når dette er foreslått i plankartet omtales det som kombinerte formål med tilhørende
bestemmelser som definerer innhold.
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3.1 Leseveiledning
Konsekvensvurderingen gjennomføres for strategiene med tilhørende virkemidler som er foreslått.
Gjennomgangen av de ulike strategiene følger et standard oppsett:
• Indikatorer og kunnskapsgrunnlag. Her beskrives i stikkord hvilke indikatorer som er lagt til
grunn i utredning av strategien og hvilken kunnskapsbase som benyttes.
• Konsekvenser og vurderinger. Det er listet opp hvilke tema som skal utredes per strategi
(venstre kolonne). Spørsmål som er vurdert fremgår av den høyre kolonnen. For hvert spørsmål
er det lagt inn en vurderings rad (positiv, nøytral eller negativ konsekvens). For hver strategi er
det lagt inn en oppsummering som viser den samlede vurderingen.
Planen omfatter både fysiske, organisatoriske og økonomiske virkemidler (se pkt.4.2.1 i
planbeskrivelsen). Konsekvenser av disse er forskjellige:
• Konsekvenser av fysiske virkemidler. Harde virkemidler er tiltak/plangrep som har en endring av
det fysiske miljø tilfølge. Konsekvenser av harde virkemidler lar seg ofte utrede i indikatorer som
tall; for eksempel arealstørrelse, avstand, antall turer, passasjerer eller liknende.
• Konsekvenser av organisatoriske virkemidler. Myke virkemidler er tiltak/plangrep som ikke har
fysiske tiltak i omgivelsen til følge. For å kunne konsekvensutrede myke virkemidler er det viktig
å formulere samme grunnlag /premisser for nullalternativet og planforslag. Konsekvenser for
myke virkemidler lar seg utrede i indikatorer som egenhet til samarbeid, muligheter og
potensial.
• Konsekvenser av økonomiske virkemidler. Virkemidler som rekkefølgekrav. Indikatorer er
gjennomførbarhet og kostnadsnivå. På dette plannivået og med denne planhorisonten er det
ikke mulig å fremskrive hvilke konsekvenser planforslaget skal ha veldig nøye, fordi detaljene
mangler. Konsekvensutredning er derfor på et overordnet nivå.
Utover de særskilte strategiene må en del tema belyses felles fordi de ikke hører til under en
strategi, men likevel inngår i planforslaget med endringer i arealbruk. Eksempler er boligpotensial,
folkehelse, kulturminner, universell utforming og liknende. Disse temaene belyses fortløpende.
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4 Konsekvensutredning
4.1 Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
Tema som er vurdert i konsekvensutredningen
Følgende tema er vurdert i konsekvensvurdering av planens forslag om å tilrettelegge for industri og
kombinerte næringer:
•
•
•
•
•
•
•

Arealbruk og prinsipper for funksjonsblanding.
Boligutvikling
Næringsutvikling
Stedsidentitet
Folkehelse
Transport
Risiko og sårbarhet.

Innenfor disse hovedtema er følgende indikatorer vurdert.
• Areal og plassering av areal avsatt til industri, kombinerte næringer og kontor.
• Areal og etableringsmuligheter, utvidelsesmuligheter med mer for funksjoner som industri –
kontor – kombinasjonsvirksomheter og kontor.
• Suksess- og lokaliseringskriteriene for etablering av virksomheter og næringer. Hva gjør området
attraktivt for næringer.
• Levekår.
• Arbeidsplassvekst og sysselsettingspotensial for planområdet.
• Konkurransekraft1 i Forusområdet i forhold til øvrige næringsarealer i regionen og Norge.
• Regionen som del av et lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk og et attraktivt sted
å jobbe og å bo.
• Stedsidentitet.
• Innovasjonsevne.
Tema som er ikke spesifikk omtalt i denne strategien er:
• Klimaregnskap- og energiplanlegging
• Klimatilpasning og overvannshåndtering
• Landskap og grønnstruktur
• Naturmangfold
• Rekkefølge i utbygging
Det er vurdert at konsekvenser på disse tema avdekkes under øvrige strategier. Mer utredning må
skje på neste plannivå.
Kunnskapsgrunnlag
Dokumenter / seminarer
• Bedriftsintervjuer og bedriftsbesøk.
• Greater Stavanger, Utredning av behov for nye næringsarealer (12.11.2014; Asplan Viak).
• Stedsanalyse, utnyttingsgrad (07.08.2017; KAP).
• Fortettingspotensial kategori 2/3 Typologier (07.08.2017, KAP)

1

Konkurransekraft defineres som evne til effektiv transport, mulighet å tiltrekke seg kompetanse og tilstrekkelig areal til utvidelse og
nyetablering.
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•
•
•
•
•
•

Kunnskapsinnhenting om næringslivets lokaliseringspreferanser, en rapport fra Rogalands
Fylkeskommune (mai 2015 Asplan Viak As).
Møter med representanter fra UIS / IRIS i 2016 / 2017.
Notater til styringsgruppe om næringsutvikling, næringspotensial med mer på Forus i 2017.
Notater til styringsgruppe om kjerneområdene og arbeidsplassintensiv virksomhet på Forus i
2017.
Møter med ressursgruppen der Næringsforeningen, Greater Stavanger og grunneiere og en del
virksomheter deltok.
Fagnotater og regional/nasjonal politikk.

Vurderinger og konsekvensutredninger
TILRETTELEGGING FOR INDUSTRI OG KOMBINERTE NÆRINGER.
Tema
Konsekvensutredning
Arealbruk og 1. Arealbruk og arealberedskap. Hvordan vil tilrettelegging for industri og
prinsipper for
kombinerte næringer påvirke Forusområdets mulighet for nye kontor-,
funksjonsindustri- eller kombinasjonsnæringer?
blanding
Beregning kapasitet nullalternativ og planforslag
Arealberedskap
Nullalternativ
Planforslag
(samlet sett)
Arealbruk (utnytting
1 6600 00 m2 BRA
1 660 000 m2 BRA
pr i dag, samlet sett)
Potensial (samlet
4 010 000 m2 BRA
4 140 000 m2 BRA
sett)
potensial iht.
gjeldende planer
Innenfor planområdet for IKDP Forus er det i henhold til gjeldende planer
4010000 m2 BRA utbyggingspotensial. Per i dag er det brukt 1 660000 m2. Det er
omtrent 41 % av samlet utbyggingspotensial. IKDP Forus legger til rette for
samlet sett 4 140 000 m2 BRA. Utviklingspotensial øker med 130 000 m2 BRA. Det
er en liten økning (cirka 3%).
Beregning kontor- og industriandel
Det er gjennomført beregninger som viser antall m2 kontor og industri i både
nullalternativ og planforslag til IKDP Forus.
Potensiell BRA i m2
Nullalternativ*
Planforslag**
Kontorareal
2 970 000
2 533 000
Industriareal
1 040 000
1 610 000
* gjeldende reguleringsplaner legger flere steder opp til både 100% industri og 100% kontorformål i beregninger
har vi derfor tatt 50% til begge formål og maksimum BRA potensial.
** vi har tatt maksimum kontorandel som utgangspunkt i beregninger.

Utnyttelsesgraden

Nullalternativ* (maks)

Kjerneområdene
Influensområde
bussvei 400 m
Industrisone

250%
140%

Planforslag IKDP
(maks)
400%
150%

100%

120%

*for beregningsmåte er Regionalplan Nord Jæren tatt som bakgrunnsteppe. Denne planen er oversatt til
gjeldende detaljreguleringsplaner på Forus. Vedtatte detaljreguleringsplaner er stor sett i tråd med RPJ, men
noen steder er det avvik: det er tillatt lokalt noe høyere maks BRA.
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TILRETTELEGGING FOR INDUSTRI OG KOMBINERTE NÆRINGER.
Tema
Konsekvensutredning
Planforslag IKDP Forus gir tydelige føringer for lokalisering. Kontorene skal samles
Arealbruk og innenfor kjerneområder (tillatt 100% kontor) og influensområde bussvei (inntil
prinsipper for 70% kontor pr tomt/ bygg). Innenfor industri arealer tillates bare en begrenset
funksjonsandel kontor: 20%. Forus deles opp i tre soner:
blanding
Potensial BRA (m2) Kontor (m2)
Industri (m2)
Kjerneområder
750 000
750 000
0
Influensområde
2 210 000
1 547 000
663 000
bussvei
Industri, potensial
1 180 000
236 000
944 000
Totalt
4 140 000
2 533 000
1 607 000
Samlet er tilgjengelig kontorareal (inkludert etablert areal) 2 533 000 m2. Det er
en begrenset reduksjon for dagens situasjon i favør av industri (og kombinerte)
næringer. Industri øker fra 1 040 000 til 1 610 000 m2.
Kombinerte næringer
Det er vanskelig å beregne antall m2 til kombinerte næringer, da disse ikke har et
eget formål, men er sammensatt av både kontorformål og industriformål. Vi har
forutsatt følgende:
• Der det er tillatt med både kontor og industri i gjeldende planer er det areal til
kombinerte næringer, med disposisjon 50% kontor og 50% industri.
• I planforslaget er det satt av areal til kombinerte næringer i influensområde til
Bussvei. Det tas som utgangspunkt at rene kontorvirksomheter lokaliseres i
kjerneområdene, og at industri lokaliseres utenfor kjerneområdene og utenfor
influensområde til Bussvei. Kontorarealet regnes med i samlet kontorareal, og
industrinæringer regnes ikke som kombinert næring, men som industri.
Dette gir følgende oversikt.

Kombinerte næringer

Nullalternativet (m2)
1 831 000

Planforslag (m2)
2 210 000

Regional næringsarealstrategi
Nedenfor er et kort sammendrag av de viktigste funnene fra Regional
næringsstrategien for Stavanger – regionen 2015. Næringsarealstrategien er
innenfor IKDPs planhorisont (2040). Strategien har en horisont fram mot 20402060. Vurderinger og funn er viktig for IKDP.
Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen 2015 viser følgende:
• En stor andel av næringslivets arealbehov dekkes gjennom fortetting. En
vesentlig tilnærming til å dekke næringslivets arealbehov er derfor
utbyggernes tilrettelegging og utbygging i eksisterende næringsområder
• Fortettingsandelen i næringsarealbehovet har vært 55% mellom 2008-2013,
og 75% i periode 1997 – 2007.
• For stor tilgang på arealer kan gi utfordringer med hensyn til bærekraft,
samtidig kan liten tilgang utfordre konkurransedyktigheten og attraktiviteten.
• Forbruket av næringsareal per år har variert mellom 120 og 400 dekar.
Gjennomsnittsforbruket av nye arealer til næring har sunket til 230 dekar pr
år for perioden 2002-2013.
Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet våren 2014 er en rapport om boligbehov
og potensialet for boligbygging i Stavanger-regionen. Analysen inneholder en
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TILRETTELEGGING FOR INDUSTRI OG KOMBINERTE NÆRINGER.
Tema
Konsekvensutredning
gjennomgang av grunnlaget for videre vekst i verdiskaping og sysselsetting i
Arealbruk og regionen, og forutsetninger for aktiviteten i petroleumsnæringen fram mot 2040.
prinsipper for Basert på denne gjennomgangen legger Samfunnsøkonomisk analyse i sitt
funksjonshovedscenario til grunn en årlig sysselsettingsvekst på ca. 2 prosent fram mot
blanding
2020. I perioden 2020-2030 forventes en vekst på knapt 1 prosent årlig. Fra 2030
til 2040 antas om lag uendret sysselsetting, med noe vekst på begynnelsen av
2030-tallet og netto nedgang mot slutten av tiåret.
I arealbehovsanalysen denne strategien bygger på, legger en til grunn at
hovedscenarioet i rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse samlet sett vil
medføre en sysselsettingsvekst på 50.000 fram til 2040 for de kommunene
strategien omfatter. Denne prognosen har vært dimensjonerende for analysen av
arealbehov.
Framskrivninger med så lang tidshorisont er heftet med stor usikkerhet og den
reelle veksten kan bli både større og mindre, avhengig av konjunkturutviklingen
de nærmeste tiårene. I strategiarbeidet har det vært reflektert rundt denne
usikkerheten, men det er ikke funnet grunn til å tro at vurderingen av
arealbehovet ville blitt vesentlig annerledes dersom en annen befolkningsutvikling
ble lagt til grunn.
Kapasitet i regionen
I forbindelse med Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen 2015 har
Asplan Viak beregnet kapasitet av næringsarealer i regionen. Funnene er gjengitt
nedenfor:
• Betydelig usikkerhet i framtidig arealbehov da arealbehovet pr arbeidsplass
er ulikt og sysselsettingsvekst er ulikt også. Plassering innenfor
næringskategori og regionen er av betydning også.
• Det forventes ikke arbeidsplassvekst i kategori III. Arealbehovet vil være
drevet av andre faktorer enn sysselsettingsvekst
• 33000 arbeidsplasser kan plasseres i stavangerregionen, og dette utgjør
1300000 m2 BRA. (40 m2 pr arbeidsplass)>>.
Vurderinger i IKDP:
Høy kapasitet Forus.
Dagens tomteutnyttelse er på 90% BRA (kilde: regional næringsarealstrategi for
Stavanger regionen 2015), mens nullalternativ tillater mellom 100% og 250%
BRA. Dersom utnyttelsesgradene i retningslinjer for regionale næringsområder i
Regionalplan Jæren legges til grunn, viser Regional næringsarealstrategi for
Stavanger regionen 2015 og våre beregninger at kapasiteten og restpotensialet i
Forusområdet er så stort at hele den forventete sysselsettingsveksten i regionen
vil kunne skje innenfor de eksisterende næringsarealene på Forus.
Det er vurdert som del av disse beregningene at ca. 60% av utbyggingspotensialet
ikke er realisert per i dag.

Anbefalinger Asplan Viak (regional næringsarealstrategi Stavanger regionen
2015)
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TILRETTELEGGING FOR INDUSTRI OG KOMBINERTE NÆRINGER.
Tema
Konsekvensutredning
Det vises at det:
Arealbruk og • Det er ikke behov for nye allsidige næringsarealer med høy
prinsipper for
urbaniseringsgrad.
funksjons• Sysselsettingsveksten fram til 2040 kan legges til rette innenfor eksisterende
blanding
arealer.
• Ved knapphet er det mulig at kategori III må flyttes ut av kat. I og II –
områdene internt i Forus området.
• Det må settes av tilstrekkelig areal til kategori III virksomheter for å få det til.
IKDPs tilrettelegging for industri og kombinerte næringer vurderes samlet sett
som positiv for næringsutvikling og ivaretar vurderinger og anbefalinger fra
Asplan Viak (Regional næringsarealstrategi Stavanger regionen 2015).
•

Nullalternativet legger til rette for 1 040 000 m2 industri. Planforslag IKDP
legger til rette for 1 607 000 m2 industri. Det er en økning på 567 000 m2.
Areal til kombinerte næringer kan økes fra 1 831 000 m2 til 2 210 000 m2, en
økning på 379 000 m2.
• Det er fokus på kombinerte næringer i store deler av Forus og industri i
tilknytning til overordna veisystem.
• Det er lagt til grunn rammer som prioriterer kombinerte næringer og industri
utenfor kjerneområdene. Disse blir ikke konkurrert ut av rene
kontorvirksomheter.
• I gjeldende reguleringsplaner er det mulig å bygge rene kontorvirksomheter i
store deler av planområdet. IKDP Forus legger bedre til rette for riktig
funksjon på best egnet sted, og opprettholde areal til kombinerte næringer
og industri som er best tjent med lokalisering på Forus.
• Areal til rene kontorvirksomheter (allsidige næringsarealer med høy
urbaniseringsgrad) blir begrenset fra 2 970 000 m2 til 2 533 000 m2
Dette vil gi økt mulighet for videreutvikling av industri og kombinerte
virksomheter.
• Planen sikrer i større grad areal til industrinæringer i tilknytning til overordna
veisystem, spesielt langs Solasplitten. Tilstrekkelig areal til denne type
næringer bygger opp under anbefalinger i Regional næringsarealstrategi for
Stavanger-regionen, mai 2015 om å sikre arealer for kategori 3
virksomhetene.
• Planen følger opp anbefaling om lokalisering av industrivirksomheter utenfor
kjerneområdene og influensområdet for Bussvei, for bedre samordnet arealog transportplanlegging.
• Planforslaget har til hensikt å forebygge utvidelse av næringsareal og
effektivisere arealbruken. Krav om transformasjon styrker dette. Innen 200
meter fra bussveien på Golfbanen er det tilrettelagt for en hensynssone
omforming. Området kan på sikt brukes for kombinerte virksomheter.
Området har blitt satt av til næringsformål i Regionalplan Jæren. Det er
vurdert at utbygging i IKDP Forus ikke er aktuelt (se blant annet Regional
næringsarealstrategi), men at IKDP Forus skal vise en reservekapasitet for
utbygging når behov for mer næringsareal oppstår.
Følgende konsekvenser kan vurderes som negative for næringsutvikling:
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TILRETTELEGGING FOR INDUSTRI OG KOMBINERTE NÆRINGER.
Tema
Konsekvensutredning
• Lavere kontorandel. Grunneiere vil ikke lenger kunne etablere rene
Arealbruk og
kontorvirksomheter eller kombinasjonsvirksomheter med høy kontorandel
prinsipper for
alle steder i Forusområdet.
funksjonso Spesielt på Forus Vest langs Solasplitten går kontorandelen betraktelig
blanding
ned til maksimum 20% pr bygg pr tomt. Rådmennene vurderer at dette
likevel er rett på grunn av dette område har dårligst kollektivdekning, og
best tilgjengelighet for næringstransport og biler, noe som er en viktig
lokaliseringsfaktor for industri.
o Langs hele influensområdet for Bussvei er det i gjeldende planer flere
steder tillatt med 100% kontorandel. Dette tallet går ned til 70%
kontorandel. Forslaget begrunnes slik:
o Sikre arealer til kombinerte næringer og industri
o Overdekning av næringsarealer til kontorvirksomheter per i dag.
o Risiko for utpressing av kombinerte virksomheter og
industrivirksomheter som har en ønsket funksjon i området.
• Lavere utnyttingsgrad innenfor influensområde Bussvei, utenom
kjerneområdene.
• I henhold til gjeldende reguleringsplaner blir det nå satt en standard
utnyttingsgrad på 150% BRA for områder innenfor influensområde Bussvei
(utenom kjerneområder) og 120% BRA for industriområder. Kontorandel
langs bussvei (utenom kjerneområdene) er satt med makskrav 70%.
Kontorandel i øvrige områder er satt til maks 20%. Forslaget begrunnes slik:
o Kontorvirksomhet med høy arealutnyttelse og 100% kontorandel samles i
kjerneområdene for å befolke disse og tilby god kollektivbetjening.
o Industri og kombinerte næringer har ikke behov for høy kontorandel og
høy arealutnyttelse.
o Høy kontorandel kan medføre utpressing av industri og lagervirksomheter
og kombinasjonsvirksomheter.
Konsekvens av arealstrategi sett i forhold til 0-alternativet er at:
• Mulighet for ny etablering av industri øker
• Mulighet for ny etablering av kombinerte næringer øker
• Mulighet for kontorareal utenfor kjerneområdene og utenfor kollektivaksene
blir noe redusert.
Konklusjon
Tilrettelegging for industri (lager inkludert) og kombinerte næringer gir positivt
utslag for næringsutvikling, herunder kontorvirksomheter (kategori 1),
kombinerte næringer (kategori II) og industrinæringer (kategori III)
Arealdisponering
Fordeling mellom næringskategorier i planområdet:
Planforslag IKDP gir mulighet for lokalisering av både kontor, kombinerte
næringer og industri på Forus. (Næringskategori I, II og III). Planen sikrer en bedre
fordeling av næringsformålene i tråd med nasjonale/regionale planer og føringer
for næringsutvikling og klimahensyn.
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TILRETTELEGGING FOR INDUSTRI OG KOMBINERTE NÆRINGER.
Tema
Konsekvensutredning
• Nullalternativ, herunder gjeldende reguleringsplaner og kommuneplaner, har
Arealbruk og
stort fokus på næringskategori I og mindre fokus på næringskategori II og
prinsipper for
kategori III. I flere tilfeller tillates en høy andel kontor formål i områder med
funksjonslav kollektivbetjening og nærhet til overordna veisystem.
blanding
• Planforslag IKDP legger til grunn at kontorandelen og utnyttelsesgraden økes
desto nærmere en er til bussveien.
• Planen sikrer områder til arealkrevende og mellom arealkrevende
virksomheter og bedre samordning mellom arealbruk og transport.
• Planforslaget sikrer arealer til alle tre næringskategorier
• Planforslaget ivaretar mål om økte kollektiv, gange og sykkelandeler.
Fordeling mellom næringskategori I, II, og III på Forus
Nullalternativ (4 010 000 m2)
1 040 000
26%

IKDP Forus (4 140 000 m2)
1 607 000
39%

Industri (% av
total areal)
Kontor (% total
2 970 000
74%
2533000
61%
areal)
Kombinerte
1 831 300**
46%
2 210 000***
53%
virksomheter (%
total areal)*
* kan ikke oppsummeres med kontor eller industri, fordi sammenstilt av industri og kontor;
** sammenstilt av 50% kontor og 50% industri i gjeldende planer der det er tillatt med både kontor
og industri
*** brukt nøkkel er areal i influensområde bussvei.

Negative konsekvenser ved økt tilrettelegging for industri og kombinerte
næringer sett i forhold til 0-alternativet er spesielt aktuelt for kontorformål.
Dagens mulighet for å tilrettelegge en høy kontorandel utenfor kjerneområdene
og kollektivaksene blir begrenset. Konsentrasjon av kontorvirksomheter i mer
sentrale strøk på Forus (se neste strategi) vurderes likevel å være positiv for
videre utvikling av kontorarbeidsplasser i Forus næringsområde.
Fordeling av kategori I, II og III virksomheter på Forus
I forhold til nullalternativet innebærer planforslaget en ny lokalisering av rene
kontorvirksomheter i kjerneområder og kominasjonsbedrifter/ arealkrevende
virksomheter i øvrige områder.
Dette gir en bedre langsiktig utvikling og forutsigbarhet for industri, kombinerte
næringer og kontorvirksomheter og positive bidrag til mål om endret
reisemiddelfordeling.

17

TILRETTELEGGING FOR INDUSTRI OG KOMBINERTE NÆRINGER.
Tema
Konsekvensutredning
Arealbruk og
prinsipper for
funksjonsblanding

Nullalternativ.

Planforslag IKDP Forus.

Transformasjon
Planforslaget innebærer en sterkere satsning på transformasjon. Det legges opp
til at forslagsstiller og utbyggere må dokumentere muligheter for å benytte
bygningsmasse og øke utnyttelsen i eksiterende næringsområder, heller enn å
utvide bygningsområdet arealmessig. Det er intensjon med dette grepet at
omforming og arealeffektiviteten i eksiterende bygge områder skal øke på sikt,
først og fremst i de eldste delene av Forus.
Planforslaget kan innebære å ta i bruk eksisterende bebyggelse og renovere den,
evt supplere med infill. En annen intensjon er at eksisterende bygg kan rives for å
bygge nytt, og slik oppnå fortetting. Konsekvens vurderes som positiv.
Konklusjon
Fordeling av kategori I, II og III virksomheter internt i Forus området vurderes
som godt balansert mht arealmengder og nærhet til tjenester/veiinfrastruktur.
Arealbruk og arealberedskap

Næringsutvikling

2.

Framtidig tilpasningsevne /omstillingsevne. Hvordan påvirker
tilrettelegging for industri og kombinerte næringer Forusområdets
muligheter for å tilpasse seg til fremtidige produksjonsprosesser og
virksomheter?

Omstillingsevne gjelder næringslivets behov og evne til endringer. Omstilling kan
for eksempel innebære forflytning, systemendring og endringer på jobbnivå.
Dette gjelder stort sett organisatoriske tiltak som IKDP Forus har lite innvirkning
på.
I IKDP Forus har det vært relevant å vurdere i hvilken grad planen gir mulighet for
utvikling og omstilling innenfor eksisterende næringer og nye virksomheter.
Følgende vurderinger legges til grunn:
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TILRETTELEGGING FOR INDUSTRI OG KOMBINERTE NÆRINGER.
Tema
Konsekvensutredning
• Planforslaget legger fortsatt til rette for hovedsakelig næring (industri,
Næringskombinasjonsvirksomheter og kontorer). Omstilling kan skje innenfor
utvikling
nåværende og framtidige arealer og bygg.
• Området planlegges med ulike områder med differensiert grad av utnytting,
kontorandel, og transporttilgjengelighet. Dette gir valgmuligheter for nye
virksomheter.
• Det vurderes som viktig for eksisterende og fremtidige virksomheter at
området tilrettelegges med områdekvalitet og omgivelser som gir trivsel for
arbeidstakere.
• Områdekvalitet er et gjennomgående tema i planarbeidet. IKDP Forus legger i
større grad enn ved nullalternativet til rette for områdekvalitet. Blant annet
anbefales bredere grøntdrag og forbedret gang- sykkeltilgjengelighet i alle
deler av næringsområdet.
• Planens formål og bestemmelser tillater at industri og kombinerte
virksomheter gis økt forutsigbarhet for å bli værende eller etablere seg i
Forus området.
• Når det gjelder omstillingsevne vil nullalternativ og planforslaget gi omtrent
samme muligheter. Konsekvensene vurderes derfor nøytralt.
Konklusjon
Samlet sett vurderes fremtidig tilpasningsevne/ mulighet for omstilling som
positiv.
Fremtidig tilpasningsevne / omstillingsevne
3.
Transport

Konkurransekraft lokalt og regionalt. Hvordan vil tilrettelegging for industri
og kombinerte næringer påvirke Forusområdets konkurransekraft lokalt og
regionalt?

Transport
For en helhetlig vurdering vedrørende transport vises det til avsnitt 5.5.3 i KU der
tilrettelegging for økte andeler miljøvennlig transport er utredet.
• Tilgjengelighet næringstransport
Areal til plasskrevende virksomheter sikres i planen langs hovedtransport årene
med god tilgjengelighet for næringstransport. Som lokaliseringspreferanse for
næringslivet kan dette medvirke til å gjøre planområdet ytterligere attraktiv for
industrinæringer. Ved en tydeligere tilrettelegging for industri i ytterkanten av
Forus, tettest på hovedveiene, blir industri areal lettere tilgjengelig for
næringstransport.
Tilrettelegging for kombinerte næringer i definerte områder innenfor og utenfor
influensområde for Bussvei gjør at deler av Forusområdet området trolig blir mer
attraktivt for kombinerte næringer.
Planens parkeringsnorm tillater at bedrifter med særlige logistikkbehov kan
etablere ekstra oppstillingsplasser til næringskjøretøy hvis det kan dokumenteres
i mobilitetsplan. Når det gjelder intern avvikling av næringstransport på tomter
innebærer planforslaget samme adkomstpremisser og utforming som for
nullalternativ.
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TILRETTELEGGING FOR INDUSTRI OG KOMBINERTE NÆRINGER.
Tema
Konsekvensutredning
• Tilgjengelighet for bil
Transport
Næringstransporten tilknyttet plasskrevende industrivirksomheter gjør at
lokalisering nær hovedveiene og god biltilgjengelighet er viktig for disse
virksomhetene. Ettersom virksomhetene har få antall ansatte per virksomhet er
det ikke forutsatt høy kollektivdekning til arealkrevende industrivirksomheter.
Det er vurdert at områdene ved Solasplitten og Løwenstrasse er godt egnet for
industrivirksomheter.
Områder til kombinert næringsvirksomhet (som lokaliseres ved bussveiene
utenfor kjerneområdene) får også enkel adkomst til hovedveiene.
• Tilgjengelighet gang- sykkel
I forhold til nullalternativet vil nettverket for gang og sykkel, og dermed
tilgjengelighet for myke trafikanter, utvides betraktelig. Områdene utenfor
kjerneområdene tilrettelegges med nye gang- og sykkelveier gjennom
rekkefølgekrav. Dette vektlegges særlig i og ved kjerneområdene. Konsekvenser
for transport, trivsel og konkurransekraft vurderes som positiv.
• Tilgjengelighet kollektivtransport
Planen sikrer en forutsigbar lokalisering av virksomheter ut fra ulike
transportbehov. Kontorarbeidsplasser lokaliseres i nær tilknytning til bussveien.
Det samme gjelder kombibedrifter. Grepet bygger opp om statlige, regionale og
kommunale mål om null vekst i personbiltransport.
Arealekstensive industrinæringer får en forutsigbar og gunstig plassering i
tilknytning til veisystemene.
Vurdering
• IKDP Forus tilbyr en god strategisk beliggenhet for både kontor, industri og
kombinerte næringer.
• IKDP Forus sikrer areal til industri og kombinerte næringer i større grad enn
nullalternativet.
• Virksomhetenes nærhet til veisystemene med tilknytning til naboregioner
styrker regional konkurransekraft.
• Virksomhetenes tilknytning til havneområder som Risavika, Dusavik,
flyplassen og Ganddal styrker regional og nasjonal konkurransekraft
Konsekvens av arealstrategi som tilrettelegger for for industri og kombinerte
næringer i tilknytning til veisystemene og øvrige målepunkt gir konkurransekraft.
Konkurransekraft transport lokal
Konkurransekraft transport regional

Langsiktig utviklingsperspektiv
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Tema
Konsekvensutredning
Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer gir et langsiktig
Næringsutviklingsperspektiv for både eksisterende og ny industri og kombinerte
utvikling
næringer.
Langsiktig utviklingsperspektiv
Næringsstruktur og klyngefordeler
Næringsarealstrategien for Stavanger viser følgende.
«God struktur kan gi økt attraktivitet og effektiv utnyttelse for industri og lager
virksomheter. Generelt betraktes regionen som én arena for klynge- og
verdikjedebetraktninger, ikke det enkelte næringsområde. Innenfor noen få
områder kan det være en fordel å spesialisere bedriftsmiljøet. Eksempler på dette
er oljeservice, logistikk og handel. En etablering av bransjemiljø i et definert
område kan gi området bedre struktur og det kan bli mer attraktivt, og mer gi
effektiv utnyttelse av infrastruktur/utstyr.
Kontorbedrifter foretrekker kontorområder i kombinasjon med handel og bolig.
Kontorbedriftene lokaliserer seg fortrinnsvis i rene kontorområder der
kombinasjon med handel og bolig er et pluss. Imidlertid kan deres lokalisering
også være styrt av andre forhold som nærhet til sentrale enkeltbedrifter og
institusjoner, eierforhold til grunn, eller ønske om å være en del av et mer
sammensatt næringsmiljø med ulike typer virksomhet.»
Tilrettelegging for industrivirksomheter og kombinerte næringer i planforslaget
støtter opp mot vurderingene i næringsarealstrategien. Selv om nullalternativet
også har en arealstrategi som sorterer virksomhet etter avstand til
kollektivtransport, er arealstrategien innenfor IKDP tydeligere med utdypende
bestemmelser knyttet til kontorandel i kjerneområdene (se neste strategi 5.5.2)
og industrivirksomhet i andre områder.
Klyngefordeler
Kombinasjon bolig og næring
Industri består primært av vareproduserende bedrifter og bedrifter som driver
med lager/engros og transport. Disse bedriftene vil først og fremst være opptatt
av nærhet til det overordnede vegsystemet, nærhet til sentrale terminaler og
gode forhold for godstransport samt gode parkeringsforhold.
En del industribedrifter påfører sine nære omgivelser effekter i form av støy,
støv, lukt eller risiko. De er derfor avhengig av en lokalisering som sikrer dem
langsiktig og effektiv skjerming med hensyn til boligutbygging og institusjoner.
IKDP Forus foreslår at områder som er avsatt til industri og kombinerte næringer
ikke kombineres med bolig. Grepet sikrer utvidelsesmuligheter for disse
virksomhetene.
Kombinasjon bolig og næring

Konklusjon
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Tema
Konsekvensutredning
Med hensyn til konsekvensene for konkurransekraft for industri og kombinerte
Næringsnæring ble følgende vurdert:
utvikling
• Strategisk beliggenhet
• Langsiktig utvidelsesmulighet
• Næringsstruktur og klyngefordeler
• Kombinasjon bolig og næring
Samlet sett vurderes konsekvensene som positive, både på lokalt og regionalt
nivå.
Konkurransekraft lokal
Konkurransekraft regional
4.

Arbeidsplasser. Hvordan påvirker tilrettelegging for industri og kombinerte
næringer muligheter for nye arbeidsplasser i Forus området?

For å kunne besvare hvordan planforslag IKDP, og spesielt tilrettelegging for
industri og kombinerte næringer, påvirker muligheter for nye arbeidsplasser i
Forusområdet er det viktig å fastslå noen premisser og beregningsgrunnlag.
Følgende arealbehov er lagt til grunn ved omregning fra bygningsareal til antall
arbeidsplasser:
• 15m2 (moderne alternativ) eller 25 m2 (konservativ alternativ) per
kontorarbeidsplass
• 40 m2 per arbeidsplass kombinert næring (med utgangspunkt i 50/50fordeling mellom kontor og industri)
• 77 m2 per industriarbeidsplass
Det er kjent at areal til kontorarbeidsplasser blir mer effektivt utnyttet nå enn
tidligere. Kommunene antar at effektivisering vil fortsette. Vi har derfor lagt inn
to tall for antatt antall arbeidsplasser for kontor.
Nullalternativet
areal

arbeidsplasser
Lav
Høy
198 000 118 800
13 500
45 775

Planforslag
Areal

arbeidsplasser
Lav
Høy
169 000 101 300
20 900
55 250

kontor
2 970 000
2 533 000
Industri
1 040 000
1 610 000
Kombinerte
1 831 000**
2 210 000***
næringer*
* kan ikke oppsummeres med kontor eller industri, fordi sammenstilt av industri og kontor;
** sammenstilt av 50% kontor og 50% industri i gjeldende planer der det er tillatt med både kontor og industri
*** brukt nøkkel er areal i influensområde bussvei.

Nullalternativet legger til rette for 211 500 (høy)/ 132 300 (lav) arbeidsplasser
eller 189 900 n(høy) /122 200 (lav) arbeidsplasser i planforslaget.
Arbeidsplasspotensial til kontor blir noe redusert i planforslaget, men i forhold til
dagens situasjon der Forus har omtrent 40 000 – 45 000 arbeidsplasser, er det
fortsatt stort potensial til vekst.
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Tema
Konsekvensutredning
Strategi for tilrettelegging for industri og kombinerte næringer hat positivt utslag.
Planforslaget legger til rette for økning av antall arbeidsplasser i kombinerte
Næringsnæringer og industri.
utvikling
Arbeidsplasser
5.

Naboskap. Hvordan påvirker tilrettelegging for industri og kombinerte
næringer tilgrensende områder? (miljø, trivsel).

Positive konsekvenser
I forhold til nullalternativet legger planforslag IKDP til rette for bedre tilpasning
og avgrensning mot tilgrensende områder.
• Ved å lokalisere industrivirksomheter med størst behov for transport langs
hovedveier for næringstransport og biler, skjermes mer følsomme områder
som kjerneområder og boligområder mot støy, støv og dårlig luftkvalitet.
Dette vurderes som positivt.
• Konsentrasjon av industri- og produksjonsvirksomheter, samt kombinerte
næringer vil forebygge ulemper for næringer som kontor og
servicefunksjoner innenfor kjerneområdene. Dette vurderes som positiv.
• Ved å konsentrere arealintensive virksomheter et sted og arealekstensive
virksomheter et annet sted stimuleres også trafikkløsninger som er tilpasset
de ulike næringene. Dette vurderes som en positiv konsekvens.
Negative konsekvenser
• Konsentrasjon av industrivirksomheter et sted vil fortsatt gi konsekvenser i
form av støy, trafikk, lukt osv. Utfordringene adresseres gjennom
bestemmelser om miljøkrav og tilpasning.
• Ny utnyttelse på områder kan oppleves som negativ for grunneiere som
ønsker en høyere utnyttelse.
Konklusjon
Samlet sett vurderes tilrettelegging for industri og kombinerte virksomheter som
positivt.
Naboskap
Stedsidentite
t

6.

Hvordan påvirker tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
områdets eksisterende stedskvaliteter?
Stedskvalitet er i planforslag IKDP Forus er hovedsak knyttet opp mot
grøntområder, kvalitet i uteområder, estetikk og møteplasser. Områder med
naturgitte stedskvaliteter innenfor planområdet er i hovedsak arealer langs
kanalene hvor tverrsnittet består av grøntarealer, trær og kanalene. Disse
arealene er regulert til grønnstruktur. Det er utarbeidet en grøntplan for Forus
(2007) som skal ligge til grunn for enhver utvikling av tomter vest for E39.
Arealene langs flere veier og gang- og sykkelveier er beplantet med trær/busker
som bidrar til stedskvalitet og orienteringsevne. Men flere steder benyttes
grøntområdene til lagring for private foretak og vegetasjonen er blitt presset ut
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Tema
Konsekvensutredning
mot gangveiene. Dette gir en uønsket korridoreffekt hvor områdene oppleves
som smale. Golfbanen med sitt landskap bidrar i høy grad med stedskvaliteter og
kobler Forus på regionalt grøntdrag i Sola.

Stedsidentite
t

Planområdet er i hovedsak regulert til næring og utbygd med bygninger på
asfalterte flater. Ubebygde arealer anvendes i stor grad til parkeringsarealer og
utendørs lagring, og kun få steder består arealene av vegetasjon.
Planforslaget bygger videre på Grøntplanen fra 2007 ved å styrke kvalitetene
langs forbindelser for gående og syklende og kanalene. I tillegg introduserer
forslaget større grønne områder, parker og byrom. Disse vil være møteplasser for
næringslivet, besøkende og beboere og tilrettelegges for bl.a. rekreasjon,
vannhåndtering og biologisk mangfold. Noen områder omreguleres fra næring til
grøntformål for å ivareta eksisterende stedskvaliteter. Planen sikrer viktige
eksisterende siktakser slik at kontakten til landskapet omkring ivaretas.
Planforslag legger i økt grad opp til videreutvikling og transformasjon av
eksiterende næringsområder med bevaring av eksisterende stedskvaliteter og
videreutvikling av disse. Nullalternativet tilbyr også denne muligheten, men
naturgitte kvaliteter er tydeligere kartlagt i planforslag IKDP Forus. Konsekvens er
at det er mer sannsynlig at eksisterende naturgitte kvaliteter blir bedre ivaretatt.
For arealkrevende virksomheter kan transformasjon av eksisterende bygg og
områder være krevende. Industrivirksomheter med tilhørende
produksjonsprosesser trenger ofte tilpassede bygg. Konsekvensen vurderes
nøytral.
Planforslaget vurderes positiv for eksisterende stedskvaliteter.
Eksisterende stedskvaliteter

7.

Hvordan påvirker tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
eksisterende bygningsstrukturer og bygningsmasse?

Bygningsmassen innenfor planområdet består hovedsakelig av eldre og nyere
funksjonelle bygg. Dette er en-etasjes haller med lav utnyttelse knyttet til industri,
lager og bigbox-handel. Det er også en betydelig mengde kombibygg hvor noen er
opp til tre etasjer. Det er også flere kontorbygg med høyder fra 3-8 etasjer.
Bygningene/formålene er spredt utover hele Forus.
Tradisjonelt har Forus blitt bygget på ubebygd grunn. Videreutvikling av Forus vil i
hovedsak innebære av transformering av bebygde områder.
I forhold til nullalternativet vil planen tilrettelegge for en tydeligere differensiering
mellom kategori I og kategori II/III.
Vurdering
• I områdene utenfor kjerneområdene skal det tilrettelegges for industri og
kombinerte næringer. Eksisterende bygningsmasse (med funksjonelle
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Konsekvensutredning
bygninger) vil kunne videreføres. I tillegg kan næringsområder utvikles med ny
bebyggelse innenfor samme formål.
• I kjerneområdene tillates høy utnyttelse og 100% kontorandel. I tillegg er det
knyttet rekkefølgekrav til ny bebyggelse, blant annet for å oppnåkvalitet i
arkitektur og uterom.
• Tomter med lav utnyttelse og funksjonelle bygninger vil kunne fornyes,
videreutvikles og suppleres.
Stedsidentite
t
I forhold til nullalternativet vil IKDP Forus trolig utløse transformasjon, spesielt i
kjerneområdene. I forhold til nullalternativet vil bygningsmassen utenfor
kjerneområder trolig bestå noe lengre, fordi trykket på kontorutbygging er lavere.
Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer vurderes positiv for
eksisterende bygningsstrukturer og bygningsmasse.
Bygning strukturer og bygningsmasse
8.

Hvordan påvirker tilrettelegging for industri og kombinerte næringer freda
eller regulerte kulturminner og kulturmiljø.

Det er to kulturminner innenfor planområdet.
• Del av flystripe fra andre verdenskrig er sikret med hensynssone i gjeldende
regulering. Dette er videreført i planforslaget som H570_2. Området ligger
innenfor foreslått hensynssone grønnstruktur.
• Bunker/skytestilling ved Forus flyplass fra 1942 er regulert til grøntformål i
gjeldende regulering. Dette anlegget er ikke sikret med en hensynssone i
planforslaget, er allikevel innenfor grøntformål, og kan dermed ikke rives bort.
Disse kulturminnene blir ikke påvirket negativt av tilrettelegging for industri og
kombinerte næringer. Hensynssone H570 blir videreført. Det er ingen
konsekvenser. Planforslaget vurderes som nøytralt for kulturminner og
kulturmiljø.
Kulturminner og kulturmiljø

Folkehelse

9.

Hvordan vil tilrettelegging for industri og kombinerte næringer påvirke øke
forurensningskilder?

Industri og kombinerte næringer er prioritert å ligge i nærhet til overordnet
veinett. Dette vil være med på å få næringstransporten raskt ut av planområdet,
og vil redusere klimagassutslippene. Konsekvenser av arealstrategien vurderes
positiv for områdekvalitet. Miljøkrav skal håndtere øvrige utslipp.
Forurensningskilder
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10. Hvordan vil tilrettelegging for industri og kombinerte næringer påvirke støy
og støvforhold.
Industrivirksomheter som har størst utfordringer knyttet til støy og støv er i
planforslaget lokalisert til randsonen, og er bevisst plassert vekk fra
kjerneområdene for å redusere kjerneområdenes belastning for støv og støy.
Forurensing for kontorområdene som ligger i tilknytning til bussveien vil bli mindre
eksponert for næringstransportens støy og utslipp. Konsekvenser av
arealstrategien vurderes som positiv i forhold til nullalternativ der mer blandet
tilrettelegging for industri og kombinerte virksomheter er foreslått.
Støv og støyforhold
Risiko og
sårbarhet

11. Hvordan påvirker tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
sårbarhets og risikoforhold i Forusområdet?
Det finnes flere eksempler på allerede etablerte virksomheter på Forus hvor
naboskap til andre virksomheter vurderes som uheldig. Dette gjelder for eksempel
virksomheter med høy brannenergi og med en høyere risiko for brann (for
eksempel avfallshåndteringsvirksomheter) som er plassert ved siden av
virksomheter som håndterer større mengder farlig stoff eller kritisk infrastruktur.
Plan- og bygningsloven har ingen hjemmel som gjør at dette kan forhindres, men
det jobbes med forebyggende arbeid fra øvrige etater, som brannvesen og
lignende.
I forhold til nullalternativet legger planforslag opp til en arealstrategi der industriog kombinerte næringer ligger tettere på hovedveiene, og kontorvirksomheter og
kombinerte virksomheter tettere på Bussveien. Konsekvens er at på sikt mer
sårbare næringer som kontorer blir samlet innenfor kjerneområdene og mer
risikofulle bedrifter er lokalisert utenfor arealer med høy arbeidsplassintensitet.
Tilrettelegging for industri- og kombinerte virksomheter vurderes som positiv.
Ros

Samlet
vurdering

Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til tilrettelegging for industri og
kombinerte næringer. Det konkluderes at konsekvensene samlet vurderes som
positiv.
Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
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4.2 Etablering av kjerneområder
Indikatorer
Følgende tema er vurdert i konsekvensvurdering av planforslag i forbindelse med etablering av
kjerneområdene.
• Arealbruk og prinsipper for funksjonsblanding
• Boligutvikling
• Næringsutvikling
• Stedsidentitet
• Folkehelse
• Transport
• Risiko og sårbarhet
Innenfor disse hovedtema er følgende indikatorer vurdert.
• Formål og plassering av formål og samlet areal avsatt til kjerneområde.
• Lokal senter og bydelssenter i forhold til kjerneområder.
• Areal og etableringsmuligheter for funksjoner som industri – kontor –
kombinasjonsvirksomheter – offentlig og privat tjenesteyting – bolig med mer.
• Suksess- og lokaliseringskriterier for etablering av virksomheter og næringer. Hva gjør
kjerneområdene attraktivt for næringer?
• Diversitet av næringer
• Levekår
• Arbeidsplassvekst og sysselsettingspotensial for planområdet.
• Stedsidentitet.
• Innovasjonsevne.
Tema som er ikke spesifikk omtalt i denne strategien er:
• Klimaregnskap og energiplanlegging
• Klimatilpasning og overvannshåndtering
• Landskap og grønnstruktur
• Naturmangfold
• Rekkefølge i utbygging
Det er vurdert at konsekvenser på disse tema avdekkes under øvrige strategier.
Kunnskapsgrunnlag
Dokumenter / seminarer
• Bedriftsintervjuer og bedriftsbesøk.
• Greater Stavanger, Utredning av behov for nye næringsarealer (12.11.2014; Asplan Viak).
• Stedsanalyse, utnyttingsgrad (07.08.2017; KAP).
• Fortettingspotensial kategori 2/3 Typologier (07.08.2017, KAP)
• Kunnskapsinnhenting om næringslivets lokaliseringspreferanser, en rapport fra Rogalands
Fylkeskommune (mai 2015 Asplan Viak As).
• Møter med representanter fra UIS / IRIS i 2016 / 2017.
• Notater til styringsgruppe om næringsutvikling, næringspotensial med mer på Forus i 2017.
• Notater til styringsgruppe om kjerneområdene og arbeidsplassintensiv virksomhet på Forus i
2017.
• Møter med ressursgruppen der Næringsforeningen, Greater Stavanger og grunneiere og en del
virksomheter deltok.
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Vurdering og konsekvensutredning
ETABLERING AV KJERNEOMRÅDER
Tema
Konsekvensutredning
Arealbruk og
1. Arealdisponering. Hvordan påvirker etablering av kjerneområder
prinsipper for
sentrumsområdene i Sola, Stavanger og Sandnes?
funksjonsblanding
Kommunene legger til grunn at sentrumsområdene skal styrkes samtidig som
Forus næringsområde videreføres som et nasjonalt og regionalt viktig
næringsområde. Det er lagt til grunn i regionalplan og kommuneplanene at
handel lokaliseres i kommunesenter og lokalsenter.
• Lokalsenter betjener befolkningen i et større nærområde og har en del
handel og tjenesteyting som primært er rettet mot stedets befolkning.
• Bydelssenter dekker handels-, tjenester og arbeidsplassbehov for
kommunen, men kan også ha betydning ut over egen kommunegrense.
Er ofte administrasjonssenter for en kommune.
Nullalternativ legger til rette for næring, handel tillates i tråd med Regional
Plan Nord Jæren. Offentlig og privat tjenesteyting tillates i gjeldende
reguleringsplaner litt spredt i Forus området.
Planforslaget legger til rette for kjerneområder der kontorarbeidsplasser skal
være konsentrert. Tjenesteyting og begrenset nærservice som for eksempel
nærbutikk inntil 1 000 m2 kan etableres innenfor kjerneområdene.
Det er ikke mål i IKDP Forus at kjerneområdene skal utvikles som
lokalsenter/bydelssnter. Det er kun tillatt nyetablering av nærbutikk med
inntil 1 000 m2 handelsareal pr kjerneområde for å betjene ansatte i
kjerneområdene. Det vurderes at handel i sentrene i Sandnes, Sola og
Stavanger blir i liten grad berørt av planforslaget.
Handelsarealrammene for handel i gjeldende reguleringsplaner vil gjelde
videre. Utover dette vil formålsflater for Tvedt blir noe større. Dette gir plass
til nye funksjoner innenfor næringsformål, og kan styrke Koppholen som
kjerneområde.
I forhold til nullalternativ vurderes konsekvenser for handel som nøytral.
Berøring av Sentrumsfunksjoner: Handel
Kjerneområdene tillater rent kontorformål (se formål på plankart). Både
nullalternativ og planforslag gir mulighet for kontorvirksomheter som også
kunne være aktuelle i sentrum. Til forskjell fra nullalternativ er det det
foreslått i IKDP Forus å samle rene kontorvirksomheter i definerte
kjerneområder. Utnyttelsesgraden for kontorvirksomheter økes i disse
områdene.
Potensiell BRA i m2
Kontorareal

Nullalternativ*
2 970 000

Planforslag**
2 533 000

* gjeldende reguleringsplaner legger flere steder opp til både 100% industri og 100% kontorformål i
beregninger har vi derfor tatt 50% til begge formål og maksimum BRA potensial.
** vi har tatt maksimum kontorandel som utgangspunkt i beregninger.
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Tema
Konsekvensutredning
Arealbruk og
Tilrettelegging for kontorvirksomheter innenfor kjerneområdene med god
prinsipper for
beliggenhet, områdekvaliteter osv kan gi noe konkurranse til
funksjonsblanding kommunesentra. Det vurderes likevel at sentrumsområdene har tilsvarende
og andre kvaliteter som gir positivt utslag når kontorvirksomhetene skal
velge lokalisering. Det vektlegges blant annet at:
• Sola sentrum har nærhet til flyplassen og på sikt busslink til
Forus/Sandnes i tillegg til service- og sentrumstilbud.
• Stavanger og Sandnes sentrum har tilknytning til jernbanen og bussvei, i
tillegg til service- og sentrumstilbud.
• Kommunenes senterstruktur inneholder offentlig service og kulturtilbud
som ikke skal etableres i kjerneområdene på Forus.
Det forventes at etablering av nye kvaliteter, for eksempel urbane akser,
møteplasser og grøntdrag vil gi positive effekter for etableringer og ansatte i
Forus området og beboere i nær avstand til Forusområdet. Kommunesentra
vil inneholde andre kvaliteter og urbanitet som gir attraktivitet.
Planforslagets håndtering av Arealbruk og prinsipper for funksjonsblanding
vurderes som positivt.
Arealbruk og prinsipper for funksjonsblanding
Arealbruk og
2. Funksjonsblanding. Hvordan påvirker etablering av kjerneområder
prinsipper for
mangfoldet av næringsvirksomhet i Forusområdet?
funksjonsblanding
Nullalternativet legger til rette for næring i store deler av Forus området.
Gjeldende reguleringsplaner legger til rette for en blanding av både industri
og kontor med ulik kontorandel i området.
Nullalternativ
Industrisone
Influensområdebussvei
kjerneområde

Kontor
50-100% %
80-100%
100%

Utnytting min
40%
80%
200%

Utnytting maks
150%
200%
250%

Planforslag
Planforslag legger til rette for ulike næringskategorier i ulike delområder:
Kontor
Utnytting min
Utnytting maks
Industrisone
20%
40%
120%
Influensområdebussvei
Kjerneområde

70%
100%

70%
200%

150%
400%

Kontorandelen per bygg er lav utenfor influensområde bussvei og
kjerneområdene, mens den øker desto bedre høyverdig kollektivtilbudet er.
Innenfor kjerneområdene er 100% kontorandel tillatt.
Innenfor kjerneområdene får næringslivet mest fleksibilitet: her er ulike
kombinasjoner av virksomheter mulig, noe som inviterer til konsentrert
funksjonsblanding av ulike type næringer.
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Tema
Konsekvensutredning
Det er også satt av områder til kombinert formål innenfor kjerneområdene.
Her er enda mer funksjonsblanding mulig (bolig, tjenesteyting, nærbutikk
med mer).
Generelt er handel fortsatt ikke tillatt i IKDP Forus, i tråd med overordnede
planer. Men dagens handel videreføres innenfor gjeldende regulering.
Konsekvenser for eksisterende handelsetablering er derfor nøytral.
Nullalternativ tillater en blanding av virksomheter. Innenfor områder avsatt
til kjerneområdene er det noe mer fleksibilitet i planforslag.
Kontorandelen per bygg er lav utenfor influensområde bussvei og
kjerneområdene, mens den øker desto bedre høyverdig kollektivtilbudet er.
Innenfor kjerneområdene får næringslivet mest fleksibilitet for
funksjonsblanding. Innenfor bussvei skal det fortsatt være mulig å etablere
kombinasjonsvirksomhet. Kontorandelen per bygg minker innenfor
influensområde bussvei. Kjerneområdene får muligheter for tjenesteyting og
nærbutikk.
Funksjonsblanding
Næringsutvikling

3. Suksess- og lokaliseringskriterier. Hvordan påvirker etablering av
kjerneområder næringslivets muligheter til:
• Transport og adkomstforhold
• Møteplasser
• Fleksibilitet, robusthet og forutsigbarhet
• Arealutnyttelse
• Estetikk
• Miljø og tilstøtende funksjoner

Transport

Transport og adkomstforhold
• Nullalternativet legger til rette for buss vei og høy urbaniseringsgrad.
Innenfor denne sonen er det bussveien som skal ta fremtidig
transportarbeid, i tillegg eksisterende gang- og sykkelforbindelser og bil
på eksisterende veinettverk. I nullalternativet blir nåværende veinettet
opprettholdt og er det ikke særskilt fokus å etablere forbedrete gang- og
sykkelforbindelser.
• Planforslagets tiltak er høy utnyttelse med kontorvirksomheter i
definerte kjerneområder langs bussvei, til dels stenging av veier (Åsen
veggen, Forusbeen); lav parkeringsdekning for bil og fokus på bussvei,
kollektivtransport, mobilitetspunkt og etablering av flere gange- og
sykkelveier.
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ETABLERING AV KJERNEOMRÅDER
Tema
Konsekvensutredning
Transport
Innenfor kjerneområdene plasseres virksomheter med høyest andel
kontorarbeidsplasser (bussvei, gang- sykkelvei med service). Positive
konsekvensene av disse tiltak vil være at:
• Kjerneområdene styrkes med bussvei og kobling til gang og sykkel
forbindelser. Dette vil bygge opp under reisevaner i tråd med 0vekstmålet i personbiltransport.
• Høy tetthet langs transportårene vil gi synlighet for høykompetente
virksomheter.
• IKT muligheter vurderes å være på samme nivå i både nullalternativet og
planforslag. Å legge til rette for et datanettverk er muligens noe billigere
i høy konsentrerte områder.
Konsekvensene for transport vurderes generelt som positive for
næringsutvikling.
Næringsutvikling

Møteplasser og stedsidentitet
Intensitet og utnytting av områdene der kjerneområdene er planlagt er i
planforslaget høyere enn i nullalternativet.
Både nullalternativet og planforslaget legger til rette for å etablere
møteplasser (offentlig, felles, privat) innenfor og utenfor bygninger.
Planforslag legger til rette for urbane akser og har stort fokus på
uteoppholdsarealer, torg og grønnstrukturer. I tillegg vektlegges åpne
fasader og attraktive 1. etasjer.
Planforslaget legger tydeligere til rette for kvaliteter i form av tjenestetilbud,
kvaliteter og møteplasser. Innsatsen kan bidra til attraktivitet, økt
interaksjon mellom ansatte og positiv stedsidentitet. Det vurderes at
innsatsen gir positiv konsekvens for lokalisering av nye næringsvirksomheter.
Fleksibilitet
Nullalternativet legger til rette for at utbyggere i stor grad kan tilpasse
utbygging til den næringsdrivendes behov i store deler av Forus området.
IKDP gir tydeligere rammer for lokalisering av ulike virksomheter.
Planforslaget gir samtidig fleksibilitet. Planforslaget legger til rette for både
ulik andel industri, kombinasjonsvirksomheter og kontorarbeidsplasser
samlet i Forus området. Forus skal ha plass til alle kategorier
næringsvirksomhet, men ikke overalt, fordi ulike områder har ulike kvaliteter
å tilby.
Virksomheter som plasseres i randsonene skal ha få ansatte, men
virksomhetene i de ytre sonene kan ha både høy og lav utnyttelse.
Innenfor kjerneområdene tillates både kontor- og industrivirksomheter, og
kombinasjons av industri- og kontor virksomheter. Utenfor kjerneområdene
tillates ikke virksomheter med mer enn 70% kontorandel.
Konsekvenser for fleksibilitet vurderes generelt sett som nøytral i henhold til
nullalternativet.
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Tema
Konsekvensutredning
Næringsutvikling
Arealutnyttelse som suksesskriterium for kjerneområder.
Tabellen nedenfor viser utnyttelsesgraden for kjerneområdene i både
nullalternativ og planforslag.
Utnyttelsesgraden
Kjerneområdene

•

•
•

Nullalternativ* (maks)
250%

Planforslag IKDP (maks)
400%

Areal innenfor kjerneområdene gir mulighet for utvikling med opp til
750 000 m2. Det er en betraktelig økning i forhold til dagens situasjon.
Nullalternativet legger til rette for relativ beskjeden arealutnyttelse for
kontorvirksomheter henhold til planforslaget.
Fleksibilitet i arealbruk pr tomt i nullalternativet er noe større (på grunn
av funksjonsfleksibilitet). Men planforslaget legger til rette for kombinert
formål i kjerneområder, og dermed andre funksjoner enn næring.
Planforslaget har bestemmelser som sikrer at transformasjon og
fortetting må vurderes i forbindelse med ny utbygging.

Konsekvensene for næringslivets utviklingspotensial vurderes som positiv.
Stedsidentitet

Estetikk.
• Estetikk er viktig med tanke på omgivelser, områdeidentitet og
tiltrekningskraft på andre bedrifter.
• Vedlikehold av bygg og utearealer (lagring og uteoppholdsareal) kan
bidra til trivsel og attraktivitet.
• Estetiske elementer er del av nullalternativet og planforslaget IKDP
Forus.
• Andre tiltak er utforming, grønnstruktur, etablering av urban akse og
krav til Blågrønn faktor (BGF), samt krav om felles plan for urbane akser.
• Planforslaget foreslår å etablere attraktive kjerneområder med aktive
fasader i første etasjer og uteoppholdsareal/torg/uterom.
• Planforslaget innebærer grøntdrag, urbane akser og nye møtesteder.
Planforslaget bidrar positivt til estetikk, spesielt innenfor kjerneområdene.
Konsekvensen er at dagens næringsområder kan bli mer attraktive for
dagens virksomheter og etablering av nye arbeidsplasser.

Næringsutvikling

Miljø og tilstøtende funksjoner.
• Støv, røyk, lukt er ikke bare forhold som må ivaretas mellom næring og
bolig, men også mellom ulike typer bedrifter og mellom ulike
næringskategorier. Det er ikke kartlagt næring som har mye utslipp i
Forus Vest området.
• Planforslaget foreslår høy tetthet av arbeidsintensive virksomheter og
mest kontorvirksomheter, og kombivirksomheter i kjerneområdene /
utvalgte bussholdeplassene.
• Både nullalternativet og planforslag skal oppfølge forskrifter og lovverk
om miljø.
• Hovedvekt av kontorarbeidsplasser innenfor kjerneområder og fokus på
uteoppholdsareal og kvalitet i disse områdene vil hindre
sammenblanding av virksomheter med utslipp av støvende, røykende og
luktende virksomheter i nærheten av kontorvirksomhetene.
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Tema
Konsekvensutredning
• Det avsettes mer areal for forurensende virksomheter utenfor
kjerneområdene ettersom planen åpner for høyer andel industri
virksomheter her (inntil 100% industriandel). Planforslaget inneholder
bestemmelser som skal ivareta miljøhensyn
Konklusjon
Samlet sett vurderes konsekvensene positivt.
Suksess- og lokaliseringskriteriene
Næringsutvikling

4. Konkurransekraft lokalt og regionalt. Hvordan vil etablering av
kjerneområder påvirke Forusområdets konkurransekraft lokalt og
regionalt?

Transport

Transport
I forbindelse med etablering av kjerneområder er konsekvenser for
konkurransekraft relevant når det gjelder:
a. Tilgjengelighet pr bil
b. Tilgjengelighet gang- og sykkel
c. Tilgjengelighet kollektiv transport
d. Områdekvaliteter
Næringstransport vurderes ikke som spesielt viktig for kjerneområdene
ettersom industri/lager plasseres i andre deler av Forusområdet.
For en helhetlig vurdering vedrørende transport vises det til avsnitt 5.5.3 i
konsekvensutredningen der økt andel miljøvennlig transport er utredet.
Vurdering
• IKDP Forus tilbyr en god strategisk beliggenhet for kontorer og
kombinerte næringer innenfor kjerneområdene.
• IKDP Forus legger til rette for å etablere kjerneområder med høy
standard i uteoppholdsarealer, møteplasser med mer. Dette forventes å
gi positiv konsekvens for områder med høy konsentrasjon av
arbeidsplasser.
• Kjerneområder med høy tetthet av arbeidsplasser langs utvalgte
holdeplasser i bussveisystemet gir god adkomst. Dette vurderes å gi
styrke områdenes tilgjengelighet og konkurransekraft.
• Kjerneområdene er koblet til grøntdrag og nettverk for gang- og sykkel. I
forhold til nullalternativet vurderes dette som en forbedring og en
stimulans for konkurransekraft.
• I forhold til nullalternativet er arealstrategien og kobling mot gang- og
sykkelnettverk og utnytting av kollektivsystemet bedre, noe som gir
positivt bidrag til framtidig utviklingsperspektiv og dermed positiv
konsekvens.
• Utnyttelsesgraden for kjerneområder øker i forhold til nullalternativet,
noe som gjør kjerneområder mer attraktive for areal intensive
kontorvirksomheter. Grepet sikrer også at øvrige områder kan
videreutvikles for mer arealkrevende virksomheter.
33

ETABLERING AV KJERNEOMRÅDER
Tema
Konsekvensutredning
Transport
Konkurransekraft transport lokalt
Konkurransekraft transport regionalt
Næringsutvikling

Langsiktig utviklingsperspektiv
Samlet kontor areal blir noe redusert på Forus i forhold til null alternativet.
Innenfor kjerneområder er det likevel en økning pga høyere arealutnyttelse.
Klare føringer for lokalisering av ulike virksomheter i ulike deler av området
gir forutsigbarhet for næringsutvikling med ulike næringsvirksomheter. Dette
kan virke som en stimulans til å lykkes med kjerneområdene og styrke
områdets konkurransekraft.
Langsiktig utviklingsperspektiv vurderes derfor som positiv for
konkurransekraft.
Konkurransekraft transport lokal
Konkurransekraft transport regional
Næringsstruktur og klyngefordeler
Selv om nullalternativet også har en arealstrategi som sorterer virksomhet
etter avstand til kollektivtransport, er arealstrategien innenfor IKDP
tydeligere med tydeligere krav om kontorandel i kjerneområdene og industri
i andre områder.
Klyngefordeler
Kombinasjon bolig/næring
I forhold til nullalternativet legger IKDP Forus begrenset til rette for
kombinert formål, blant annet med bolig (kun øst for E39). Konsekvens for
kjerneområdene er at det vil gi et mer levende miljø på kveldstid, og vil
styrke behov for andre funksjoner som servicetilbud og noe offentlig service,
for eksempel barnehager og tilbud for eldre. Det kan vurderes som negativt
at bedrifter må hensyn til funksjonsblanding og beboere i noen av
kjerneområdene.
Kombinasjon bolig og næring
Samlet sett vurderes konsekvensene som positive.
Konkurransekraft lokal
Konkurransekraft regional

Folkehelse

5. Naboskap. Hvordan påvirker etablering av kjerneområder tilgrensende
områder og ansatte på Forus? (miljø, trivsel).
Positive konsekvenser
I forhold til nullalternativet legger planforslag IKDP til rette for
tilpasning/avgrensing mellom ulike typer virksomheter/ næringsområder.
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Tema
Konsekvensutredning
Folkehelse
e. Innenfor planforslaget er det fokus å samle kontorer innenfor de 4
kjerneområdene.
f. I forhold til nullalternativet sikrer planforslaget høyverdige
uteoppholdsarealer og grønnstrukturer, spesielt langs gang- og
sykkelforbindelser. Her vurderes konsekvensene for trivsel positiv.
g. Ved å konsentrere areal intensive virksomheter et sted og areal
ekstensive virksomheter et annet sted stimuleres også samordnede/
effektive trafikkløsninger.
Negative konsekvenser
• Tilrettelegging for utslippsfrie kontorvirksomheter i kjerneområdene kan
bidra til å presse ut eksiterende industrivirksomheter og kombinerte
virksomheter.
Konklusjon
Samlet sett vurderes konsekvensene som positiv.
Naboskap
Stedsidentitet

6. Hvordan påvirker etablering av kjerneområder eksisterende
stedskvaliteter?
Innenfor områdene avsatt til kjerneområder, er det i dag begrensede krav til
styring og tilføring av nye stedskvaliteter. Potensialer i kjerneområdene
videreutvikles. Kjerneområdene innebærer for eksempel følgende kvaliteter:
• Kanalsletta har en bymessig bebyggelsesstruktur og miljø rundt kanalen.
• Koppholen har miljø langs kanalene og en utadvendt utvikling rundt
Tvedtsenteret i form av uteservering og urban farming.
• Forussletta nord og Forussletta sør har potensialer for møtesteder og
gang/sykkelforbindelser.
Planforslaget introduserer for eksempel parker og byrom innenfor
kjerneområdene, styrking av dagens kanalmiljø og etablering av to nye
vannflater langs kanalene.
I tillegg tilrettelegges det for urbane akser med tilrettelegging for gående,
syklende og sosiale møter. Utforming av urbane akser sikres gjennom krav
om felles plan. Opparbeidelse av nye kvaliteter sikres gjennom
rekkefølgetiltak.
Planforslaget gir mulighet for høyhus innenfor kjerneområder som vil kunne
markere målpunkt på avstand.
Vurdering
• Konsekvens av å tilrettelegge for kjerneområdene er at det vil skapes nye
«steder» som vil kunne fungere som møteplasser for næringslivet,
besøkende og beboere og brukes til for bl.a. rekreasjon, vannhåndtering
og biologisk mangfold.
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Tema
Konsekvensutredning
Stedsidentitet
• Planen sikrer i forhold til nullalternativet ellers viktige siktakser gjennom
kjerneområdene slik at kontakten til landskapet omkring ivaretas.
• Eventuelle høyhus vil kunne markere kjerneområder i høyden, og
konsekvensen vil være at dagens horisontale byform kan endres til en
mer vertikal byform noen steder.
• Det tillates ikke overflateparkering i kjerneområdene.
• Krav om rekkefølgetiltak og felles plan gir positiv konsekvens for
gjennomføring. Opparbeidelse av nye kvaliteter vil innebære en kostnad
for eiendomsutviklere og virksomheter som skal etablere seg i
kjerneområdene. Kostnadene vil kunne oppveies av verdiøkning på
eiendommene og at høyere utnyttingsgrad tillates i kjerneområdene.
Planforslaget vurderes som positivt med tanke på å etablere nye
stedskvaliteter.
Stedskvalitet
Stedsidentitet

7. Hvordan påvirker etablering av kjerneområder eksisterende
bygningsstruktur og bygningsmasser.
Bygningsmassen innenfor kjerneområdene fremstår som varierende med
nyere kontorbygg med høy utnyttelse i Kanalsletta, eldre og nyere
funksjonelle bygg til næring og handel i Forussletta sør, ubebygde arealer i
Forussletta nord og blanding av kontorbygg, kjøpesenter og industribygg i
Koppholen.
I planforslaget legges det opp til høy grad av fortetting og byomforming
innenfor kjerneområdene for å oppnå utbyggingspotensialet.
Transformasjon er spesialt aktuelt her. Det tillates høy utnyttelse og høy
kontorandel, og det er satt krav om blant annet kvaliteter i byrom, blågrønne
steder og arkitektur for å gi områdene nye kvaliteter og stedsidentitet.
Vurdering
• Det vurderes at tomter med lav utnyttelse og industrielle bygninger,
trolig vil bli erstattet med kombinerte formål med høy utnyttelse og
kontorandel/rent kontorformål over tid. Det forventes at grunneier vil
bidra til dette for å oppnå utviklingspotensialet.
Konsekvenser for bygningsmasser og bygningsstrukturer ved etablering av
kjerneområder vurderes som positiv: det blir mer urban, noe som støtter
opp mot bussveien og arealstrategien.
Konsekvens for industri- og kombinerte virksomheter med lav utnyttelse
innenfor kjerneområder vurderes å være negativ. Planforslaget håndterer
likevel disse virksomhetene gjennom tilrettelegging og sikring av areal til
disse virksomhetene i øvrige deler av planområdet.
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Tema
Konsekvensutredning
Bygningsstruktur og bygningsmasser
8. Hvordan påvirker etablering av kjerneområder freda eller regulerte
kulturminner og kulturmiljø.
Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø innenfor kjerneområdene.
Kulturminner og kulturmiljø
Folkehelse

9. Virkning på støy og støv forhold
Planforslaget legger opp til at industrivirksomheter blir plassert ut mot
hovedveiene, mens kombinerte virksomheter og kontorer blir lokalisert tett
på Bussveien. Arbeidsplass intensive virksomheter blir lokalisert mest
innenfor kjerneområdene. Nullalternativet fremstår ikke med en like tydelig
lokaliseringsstrategi.
Vurdering
Industrivirksomheter som er antatt å støye og støve vil være lokalisert til
randsonen av planområdet, i god avstand fra kjerneområdene. Dette gjør at
kontorvirksomheter vil få redusert påvirkning fra støy og støv enn tidligere.
Konsekvenser vurderes derfor positiv for etablering av kjerneområdene.
Støy- og støvforhold

Risiko og
sårbarhet

10. Hvordan påvirker etablering av kjerneområder sårbarhets og
risikoforhold i Forusområdet?
Det er gjennomført en ROS-analyse for Forus. Ingen tema i ROS-analysen
som omhandler kjerneområdene spesifikt.
I forhold til nullalternativet vil utbyggingspotensial økes betraktelig.
Arbeidsplasskonsentrasjonen blir høyere en i nullalternativet. I tillegg vil det
blir etablert boliger i noen kjerneområder.
Konsekvens av å etablere kjerneområder med høy tetthet og
befolkningskonsentrasjonen er at disse områdene blir mer sårbar for risiko
som er knyttet til virksomheter (brann, ulykker, fare). Konsekvens er økt
risiko og sårbarhet, noe som kan vurderes som negativ konsekvens, hvis det
ikke gjennomføres forebyggende tiltak.
Planforslaget øker kvalitets- og miljøkrav, i tillegg gjelder andre overordnede
miljøkrav i forskrift og regelverk. Det vurderes at sikkerhet ivaretas gjennom
avbøtende tiltak slik tilfellet er ved fortetting også andre steder i byområdet.
Dette kan medføre noe negative konsekvenser for rundtomkring liggende
virksomheter, fordi disse må oppfølge strengere krav.

37

ETABLERING AV KJERNEOMRÅDER
Tema
Konsekvensutredning
Risiko og
Nullalternativet tillater etablering av kontorvirksomheter i de fleste deler av
sårbarhet
Forus. En langsiktig konsekvens av slik utvikling kunne ført til behov for
sikkerhetstiltak på langt flere steder på Forus.
Samlet sett vurderes risiko og sårbarhet i forbindelse med etablering av
kjerneområdene som nøytral, sammenlignet med nullalternativet.

Samlet vurdering

Etablering av kjerneområdene, betydning for risiko og
sårbarhet
Det konkluderes at konsekvensene ved etablering av kjerneområder gir et
samlet positivt utslag.
Etablering av kjerneområder
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4.3 Økte andeler miljøvennlige transportformer.
Forus-området har i dag store avstander og høy bilandel. Gjeldende reguleringer legger til rette for
høy utnyttelsesgrad over spredte områder på Forus. I valg av planprinsipp for planen ble det vurdert
at en konsentrert utvikling med høy arbeidsplassintensitet og urbane kvaliteter langs kjerneområder
rundt holdeplasser for bussveien vil gi bedre grunnlag for å oppnå lav bil andel. Utredningene av
konsekvenser måles i denne omgang i endringene planforslaget legger opp til i forhold til dagens
regulerte situasjon, utover prinsippet om konsentrert utvikling langs holdeplasser. Altså hvilke
virkninger endringene som gjøres i denne planen har for transport og tilgjengelighet til/fra Forus for
alle trafikantgrupper, og oppnåelsen av det overordnede målet om nullvekst i personbiltransporten.
Med nullvekstmålet menes at økt transportbehov skal dekkes av kollektivtransport, sykkel og gange
(jf. Nasjonal transportplan).
Indikatorer
Følgende tema er vurdert i konsekvensutredningen i forbindelse med økte andeler miljøvennlige
transportformer.
• Arealbruk og prinsipper for funksjonsblanding.
• Transport.
• Klimaregnskap og energiplanlegging.
• Klimatilpasning og overvannshåndtering.
• Folkehelse.
• Risiko og sårbarhet.
Innenfor disse hovedtema er følgende indikatorer vurdert:
• Endring i turproduksjon til/fra Forus
• Reisemiddelfordeling
• Endring i parkeringsdekning
• Endring i fysisk tilbud og kapasitet for kollektivtransport, hoved- og samleveier,
næringstransport, sykkel og gange.
• Lokalisering av virksomheter
• Bussvei
• Sykkelstamvei
• Eksisterende ringveinett
• Lokalisering av felles parkeringsanlegg
Tema som er ikke spesifikk omtalt er:
• Boligutvikling
• Næringsutvikling
• Landskap og grøntstruktur
• Stedsidentitet
• Naturmangfold
• Rekkefølge i utbygging
Konsekvenser av disse tema avdekkes under øvrige strategier. Tema uredes mer på neste plannivå.
Kunnskapsgrunnlag
• Reisevaneundersøkelse og reisemiddelfordeling. Beregninger ut i fra tilgjengelige reisevanedata
(RVU 2013/14)
• Utregning av utbyggingspotensiale
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•
•
•
•
•

Utregning av parkeringsgrunnlag- og behov
Planer for fremtidig bussvei og sykkelstamvei
Overordnet nullvekstmål
Håndbok V713 trafikkberegning
Arbeidsplasstetthet fra rapporten «ABC-konseptet i norsk planlegging, Asplan Viak 2003»

Vurderinger og konsekvensutredninger
ØKTE ANDELER MILJØVENNLIGE TRANSPORTFORMER
Tema
Konsekvensutredning
Arealbruk og
1. Hvordan påvirker planforslagets arealstrategi (lokalisering av
prinsipper for
virksomheter) framtidig reisemiddelfordeling?
funksjonsblanding
Planen gir rammer for lokalisering av virksomheter ut fra bedriftenes behov
og konsekvens for samfunnet. Arealbruksformer er identifisert, og anbefaling
om lokalisering er gitt for mest mulig optimal og egnet arealbruk i forhold til
ulike typer transportinfrastruktur, behov for transport av arbeidstakere og
effektiv gods- og næringstransport.
Underliggende føringer er redusert transportarbeid gjennom rett lokalisering
og høy miljøstandard. Et av de viktigste grepene og retningsvalgene i planen
er utvikling av de fire kjerneområdene sentralt lokalisert rundt utvalgte
stoppesteder langs bussveien. Kontorarbeidsplasser i bygg med høy
arealutnyttelse lokaliseres i kjerneområdene med 5 minutters gangavstand
til kollektivtransport. Dette, sammen med prinsipp om å ha like lang eller
lengre avstand til parkeringshus som til kollektivstopp, vil styrke
miljøvennlige reiseformer som fremkomstmiddel. Tilrettelegging for
kjerneområdene som mobilitetspunkt, samt underordning av
personbiltrafikken for gange, sykkel, kollektiv og næringstransport vil bidra til
å styrke miljøvennlige reiser ytterligere.
Bidrag til miljøvennlig reisemiddelfordeling gjennom
lokalisering av virksomheter
Transport

2. Hvordan påvirker planforslaget det fysiske tilbudet og kapasiteten for
kollektivtransport?
Det endres ikke noe i tilbudet eller kapasitet for kollektivtransporten i IKDP
Forus, da planen forholder seg til vedtatt bussveitrasé og vedtatte /
pågående reguleringsplaner for Bussveien. Plassering og de fysiske
forutsetningene er dermed i stor grad fastsatt gjennom andre planer.
IKDP Forus har tatt initiativ til å løse det såkalte treghetspunktet
(eksisterende rundkjøring hvor kommunegrensene Sola, Sandnes og
Stavanger møtes), hvor man fysisk stenger deler av Åsenvegen, Forusbeen og
Traktorvegen. Dette vil bedre fremkommeligheten for Bussveien fra
gjeldende situasjon/regulering, da den får prioritet og en god linjeføring
gjennom krysset.
Endring i fysisk tilbud og kapasitet for kollektivtransport
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3. Hvordan påvirker planforslaget det fysiske tilbudet og kapasiteten for
gående og syklende?
Planforslaget: Arealplankartet viser flere nye forbindelser for gående og
syklende. Planen foreslår et nytt hovednett for sykkel med prinsipper om:
• Separert trasé fra gående og motorisert trafikk.
• Ha maskevidde-tetthet på 400 meter eller tettere fordi det er et område
med mange målpunkt.
• Skape sammenheng med det øvrige sykkelvegnettet i de tre
kommunene. Sammenhenger gjennom planområdet og til
kjerneområdene.
• Hovedrutene skal være forbindelser til påkoblingene til
Sykkelstamvegen.
• Å være tosidig system med sykling i kjøreretningen.
• Helhet i sykkelplanleggingen på Forus. Det bør vektlegges å bruke
samme type løsning i samme område og over lengre strekninger.
Sykkelstamvegen og gang- og sykkelveg langs bussveien ligger til grunn for
planarbeidet. IKDP Forus fremmer gange og sykkel videre gjennom
prinsipper om tilgjengelighet og utforming. Gjennom konsentrering av
arbeidsplasser (og boliger på Forus øst) i gangavstand til kollektivtransport,
utarbeidelse av kjerneområdene og andre viktige holdeplasser som
møtested og mobilitetspunkt, vil man fremme gange som fremkomstmiddel.
Rekkevidden for sykkel er lengre enn for gange.
Ved etablering av godt utformede gang- og sykkelveger gjennom nevnte
prinsipper, i et samlet og logisk nett, vil man styrke tilbudet og
konkurransedyktigheten for myke trafikanter. Planens rekkefølgetiltak for
etablering av nye gang og sykkelveier vil sørge for at opparbeidelse skjer som
følge av ny utvikling på Forus.
Fjerning av veglenker i treghetspunktet frigjør plass til å etablere et lesbart
system for gående og syklende, samt bedre tilgjengelighet for myke
trafikanter til holdeplassområder på dette strekket. Fjerning av store deler av
Forusbeen sør for Tvedt-senteret frigir også plass til å skape gode soner for
myke trafikanter på deres premisser. Langs Åsenvegen slipper gående og
syklende å gå parallelt med bussveg og bilveg, ettersom bilvegen fjernes.
Endring i fysisk tilbud og kapasitet for gående og syklende
4. Hvordan påvirker planforslaget det fysiske tilbudet og kapasiteten på
hoved- og samleveinettet (vegnett for bil)?
Både i nullalternativet og planforslaget forutsettes at Bypakken legges til
grunn. Det betyr at veikapasiteten ikke økes hverken internt på Forus, eller
på hovedveinettet.
Området vil ved etablering av Bussvei og sykkelstamvei betjenes med et
høyverdig kollektiv- og sykkeltilbud. Sammen med et finmasket gangnett og
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hovednett for sykkel, legges det til rette for endring i folks reisevaner. Det er
et hovedgrep i planen å legge forholdene til rette for at miljøvennlige
transportformer er attraktive og foretrukket på arbeidsreiser. Forholdene
legges til rette for at personbiltransport kan reduseres særlig i
kjerneområdene og belastningen på hovedveinettet kan reduseres som en
konsekvens. Dette underbygger målet om null-vekst i personbiltransporten.
Det er et hovedprinsipp i planen at personbiltrafikken underordnes kollektiv,
sykkel og gange.
Forslag om stenging av Åsenvegen, Forusbeen og Traktorvegen vil i liten grad
påvirke hovedveiene. Det kan bli en liten økning på avkjørselen fra
Solasplitten nord, men denne trafikken vil benytte ringveien.
Gjennomgangstrafikken på Forus Vest vil reduseres med ca. 35-40 %. Den
resterende del vil forflyttes, hovedsakelig mot sør, dvs. Forusbeen sør.
Trafikkøkning beregnes til 185 % og utgjør i underkant av 10.000 kjt/døgn.
For å hindre økt gjennomkjøring i Koppholen, anbefales avbøtende tiltak.
Også Kanalsletta vil få en økning, hovedsakelig vest for kryss med Kanalsletta
(N-S). Her vil det kunne bli en dobling av trafikken, men den vil likevel være i
størrelsesorden som en samlevei i boligområder (dvs. rundt 2000 kjt/døgn).
Det interne ringveinettet endres som følge av situasjonen i treghetspunktet
(dagens kryss mellom Forusbeen og Åsenvegen), men ivaretar den interne
transporten på Forus vest på en god måte. Det kan bli noe kø ved kryssing av
Bussveien i Maskinveien og Røynebergsletta/Forusbeen sør fordi bussene får
prioritet. Dette vil kunne skje uansett om Forusbeen foran Tvedt-senteret
stenges eller ei. Alternativet styrker hovedmomentet om at det overordnede
vegnettet skal mate til sine respektive næringsområder. Endring i
tilgjengelighet for personbiler vurderes å gi positiv gevinst når det gjelder å
nå hovedmålet om nullvekst.
Endring i fysisk tilbud og kapasitet på hoved- og
samleveier
5. Hvordan påvirker planforslaget det fysiske tilbudet og kapasiteten for
næringstransport?
Både i nullalternativet og planforslaget forutsettes at Bypakken legges til
grunn. Det betyr at veikapasiteten ikke økes hverken internt på Forus, eller
på hovedveinettet.
Hovedprinsipp i planen er at næringstransporten skal prioriteres fremfor
personbiltransporten, men underordnes gående og syklende innenfor
kjerneområdene. Virksomheter med behov for næringstransport skal sikres
en lokalisering som gjør det effektivt å komme ut på overordnet vegnett.
Stenging av Åsenvegen, Forusbeen og Traktorvegen vil gi en markant økning
av trafikk på ringvegen sør for treghetspunktet, og styrker hovedmomentet
om at det overordnede vegnettet skal mate sine respektive næringsområder.
Endringene ved treghetspunktet vil gi færre direkte ruter for
næringstransporten ved interntransport, og må på noen ruter gå via
ringveien eller omliggende hovedvegnett. Det vil kunne oppstå forsinkelse i
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forbindelse med kryssing av Bussveien på grunn av dens høye prioritering
gjennom kryssene. Fremkommeligheten vurderes likevel å være
tilfredsstillende ivaretatt, og vegnettet er dimensjonert for større kjøretøy.
Ekstern næringstransport til området vil bli lite påvirket av endringene.
Gjennom intervjuer med logistikk- og leverandørfirmaer kom det frem at det
ikke oppleves som store utfordringer med fremkommeligheten for
næringstransporten. Det aksepteres at det er noe rushtrafikk som gir
forsinkelser, men at dette ikke er et stort problem i området i forhold til
andre næringsområder i landet. Ut fra denne informasjonen er det ikke
behov for å tilrettelegge med egne felt for næringstransport i flaskehalser.
Vegnettet for øvrig endres ikke.
Det er et grep i planen å stenge for ordinær biltrafikk gjennom
kjerneområdet Koppholen. Varelevering til næringsvirksomheter og etablert
handel i kjerneområdene kan bli noe vanskeligere enn i dag. Avbøtende tiltak
for effektiv og trafikksikker varelevering kan være nødvendig. Avbøtende
tiltak ivaretas i detaljregulering.
Sammenlignet med trafikksituasjonen som antas å oppstå som følge av
nullalternativet, er det sannsynlig at næringstransport vil få bedre forhold
gjennom det foreliggende planforslaget. Det skyldes både strategisk
plassering av industri ved hovedveiene, og at personreiser i stor grad kan
skje uten bil.
Det ansees at konsekvensene av planforslaget i forhold til nullalternativet er
positiv.
Endring i fysisk tilbud og kapasitet for næringstransport
6. Hvordan påvirker planforslaget det fysiske tilbudet og kapasiteten på
parkering slik at mål om økt andel miljøvennlige reiser kan nås?
Arealeffektiv næringslokalisering i forhold til transportbehov og
kjerneområder i tilknytning til Bussvei, reduserer behovet for
personbilparkering. Planens anbefalinger om finmasket gangveinett og
hovedsykkelruter virker også positivt til å redusere behovet for parkering.
Planforslaget har en intensjon om innføring av ny og strengere
parkeringsnorm for hele planområdet. I planen foreslås maksnorm på 0,3
parkeringsplasser pr 100m2 BRA. I forhold til dagens situasjon, hvor det er
overkapasitet på parkeringsplasser, vil en slik norm over tid bidra til å rydde
og samle parkeringstilbudet i Forus-området.
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. Kartleggingen som KAP
gjennomførte i forbindelse med Stedsanalysen for IKDP Forus, viser en
høyere parkeringskapasitet i dag enn det kartleggingen i 2013 viste. I
stedsanalysen anslås dagens parkeringskapasitet til å være 31.500 plasser.
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Med ny parkeringsnorm på 0,3 vil det gi en økt p-dekning på 12 400 plasser
for hele planområdet. Gjennom etablering av felles parkeringsanlegg vil man
frigi mer areal til utbygging, samt «rydde opp» i dagens parkeringssituasjon
ved ny utbygging. Reduksjon av antall parkeringsplasser og plassering av
fellesanlegg ved noen kjerneområder vil bidra til å styrke kollektiv-, gang- og
sykkelnettets konkurransedyktighet, gjennom prinsipp om lik eller større
avstand mellom arbeidssted og parkeringsanlegg som mellom arbeidssted og
kollektivholdeplass.
En utilsiktet konsekvens for planens mål om klimavennlig, samordnet arealog transportplanlegging og vedtatte null-vekst mål, kan være langsom
endring av parkeringstilbudet. Dette som følge av overkapasitet på parkering
i dag og at ny norm vil gjelde nye utbygginger. Endringen vil skje langsomt.
En annen utilsiktet konsekvens av anbefalt parkerings er parkering utenfor
oppmerkede parkeringsområder og fremmedparkering i gater. Dette er et
særlig problem hvis fremmedparkering skjer i tilstøtende boligområder.
Aktuelle motvirkende tiltak kan være ordinære trafikkregulerende tiltak og
stimulering til samarbeid om bruk av tilgjengelig parkeringskapasitet i
næringsområdet.
Ser man fast p-norm på 0,3 opp mot tillatt p-dekning i dagens planer
(nullalternativet) er det vesentlig forskjell i antall. I kommunene henvises det
til regionalplan for Jæren, som har norm på 0,75-1 p-plass per 100m2 BRA.
Hvis vi tar utgangspunkt i 1 p-plass per 100m2 BRA slik som regionalplanen
sier, vil dette gi en tillatt dekning på ca. 40 100 nye parkeringsplasser i
nullalternativet, regnet ut fra antall tillatt kvadratmeter BRA i gjeldende
reguleringsplaner. Altså legger planforslaget opp til omtrent 27 700 færre pplasser enn nullalternativet.
Redusert parkeringsnorm vil bidra positivt til å oppnå økt andel miljøvennlige
reiser. Konsekvens av planforslag i forhold til nullalternativ vurderes positiv.
Vurdering ut fra bidrag fra endret parkeringsnorm
7. Hvordan påvirker planforslaget muligheten for å nå nullvekstmålet?
Nullvekstmålet gjelder alle storbyene i Norge. Byområdet på Nord-Jæren,
med kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har senere
bekreftet målet gjennom Byvekstavtalen. All persontrafikkvekst skal tas med
gange, sykkel og kollektivtransport. Dette skal bidra til å redusere utslipp av
klimagasser og redusere køene i byområdet.
For å finne ut hvor mye man må redusere bilandelen med for å oppnå
nullvekstmålet har man i arbeidet beregnet turproduksjon for planområdet.
Dette har blitt gjort ved å først finne teoretisk utbyggingspotensiale for IKDP
Forus-planen. For å finne bruksarealet for de ulike delfeltene har vi delt inn i
ulike områder; innenfor 400m for bussvei, utenfor 400m for bussvei og de
fire kjerneområdene. Fordelingen skyldes at disse områdene har ulike formål
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(eks næring, bolig, tjenesteyting), utnyttelsesgrader og andel tillatt
kontorareal per bygg. Dette utbyggingspotensiale (bruksarealet for hele
planområdet) har igjen blitt brukt for å beregne mengden turproduksjon for
planområdet, med arealformål, bruksareal og andelen tillatt kontor per bygg
som utgangspunkt. Beregningene er en teoretisk øvelse, og resultatet man
har kommet frem til er grovt regnet. Beregningene viser tall på
turproduksjon forutsatt at området bygges ut på nytt med
utbyggingspotensiale i gjeldende planer (nullalternativet) og i IKDP Forus. I
arbeidet er det brukt anbefalinger fra Statens vegvesen for turproduksjon for
næring (håndbok V713 trafikkberegning), arbeidsplasstetthet fra rapporten
«ABC-konseptet i norsk planlegging, Asplan Viak 2003» i tillegg til
beregninger ut i fra tilgjengelige reisevanedata (RVU 2013/14).
År 2012 benyttes som referanseår for 0-vekstmålet. Det var da
nullvekstmålet ble vedtatt gjennom klimaforliket. Vi legger også til grunn
turproduksjonstall fra lokal reisevaneundersøkelse 2012. Sum turer til og fra
utvalgsområdet til IKDP Forus var i 2012 på om lag 150.000 turer.
Bilførerandelen på turer til og fra Forusområdet i 2012 var på 78 %.
•

Dette gir ca.117.000 bilturer til og fra planområdet/utvalgsområdet som
beregningsgrunnlag i 2012.

Med grunnlag i estimert byggeareal har vi estimert personturproduksjonen i
planforslaget. Vi har brukt 15 m2, 20 m2 og 25 m2 areal per
kontorarbeidsplass for å se forskjellen størrelsesutgangspunktet for kontor
utgjør (da arbeidsplasstettheten kan variere, planen regulerer ikke
arbeidsplasstettheten, og det ikke er noen fast norm for hvilket tall som
brukes):
• 15 m2 per kontorarbeidsplass gir estimert 509.000 personturer,
• 20 m2 gir estimert 436.000 personturer
• og 25 m2 per kontorarbeidsplass gir estimert 393.000 personturer.
Som tallene viser har arbeidsplasstetten stor betydning for turproduksjonen.
Forskjellen mellom 15 m2 og 25 m2 i arbeidsplasstettet innebærer en forskjell
på hele 116 000 personturer.
Når vi undersøker hvilken bilandel vi må ned i for at planområdet isolert sett
skal nå nullvekstmålet er referanseåret 2012 utgangspunkt. Estimert antall
personturer var på det tidspunktet som nevnt 150.000 personturer, hvorav
117.000 bilturer.
•

For å nå 0-vekstmålet må vi fra dagens bilandel på rundt 80%, ned i en
bilandel på 23 % dersom området bygges ut med en høy
arbeidsplasstetthet, og 30 % hvis arbeidsplasstetten blir 4 arbeidsplasser
per 100 m2.
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Total turproduksjon, grovt anslag (forutsatt 15 m2 per kontorarbeidsplass):
Planforslag, antall turer
509 000

Nullalternativ, antall turer
570 000

Utregningen i tabellen over baserer seg på følgende:
For industri (nærings kategori 3) har vi brukt et gjennomsnitt på 1,3 ansatte
per 100 kvm BRA næringsareal, med i snitt 80 % tilstedeværelse. Det foretas
4 reiser per ansatt per døgn. Dette gir 4,16 reiser per 100 m2 BRA næring per
døgn.
For kontor (nærings kategori 1) har vi estimert turproduksjonen med et
gjennomsnitt på henholdsvis 15 m2, 20 m2 og 25 m2 per kontorarbeidsplass.
Dette er fordi arbeidsplasstetten kan variere. 15m2 per arbeidsplass gir 6,7
arbeidsplasser per 100m2, 20m2 gir 5 arbeidsplasser per 100m2 og 25m2 gir
4 arbeidsplasser per 100m2 kontorareal. Videre er det tatt utgangspunkt i et
snitt på 80% tilstedeværelse og 3,5 reiser per ansatt per døgn for å finne
antall reiser per 100m2 per døgn. Vi har tatt utgangspunkt i 15m2 per
kontorarbeidsplass, som gir 18,76 reiser per 100 m2 BRA næring per døgn.
For kombinert kontor/industri (næring kategori 2) har vi tatt utgangspunkt i
50% kontor på tilsvarende måte som for næringskategori 1. Videre har vi
bruk 50% som for næringskategori 3 industri. Vi har brukt henholdsvis
halvparten av 18,76 (turer kontor per 100 m2) og halvparten av 3,6 (turer
industri per 100m2). Dette gir 11,46 reiser per 100 m2 BRA for
næringskategori 2.
For tjenesteyting og service/handel har vi tatt utgangspunkt i tabell 3 i
rapporten «Ny parkeringsnorm for Stavanger» (Asplan Viak 2009), med et
snitt på 37 reiser per 100m2 per døgn for begge formålene.
Konklusjonen er at planforslaget styrker områdets mulighet til å overholde
nullvekstmålet, sammenlignet med nullalternativet. For å nå målet må
bilandelen reduseres fra dagens nivå på 80% til 23%-30% i framtiden. Dette
er en svært ambisiøs endring av reisemiddelbruken til/fra Forus.
Tilgjengelighet tilsier at det blir bedre måloppnåelse øst for E39 enn vest for
E39, i forhold til nullvekstmålet.
Vurdering ut fra bidrag til å nå mål om nullvekst
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8. Hva er planforslaget konsekvenser for økt trafikkbelastning på
veinettet?
Rammene for IKDP Forus ble klarlagt ved planoppstart og er blant annet
beskrevet i planprogrammet.
• Nullvekst i personbiltrafikken
• Bypakken gjelder, dvs ingen økt veikapasitet på eller rundt Forus
• Ny infrastruktur og økt kapasitet på sykkel og buss
Her drøftes planforslagets konsekvenser for økt belastning på veinettet og
hva som kan skje hvis nullvekstmålet for personbiltrafikk ikke nås. Dette
drøftes innenfor rammene av dagens veikapasitet.
I dag er der 27 000-30 000 parkeringsplasser på Forus. Beregning av
konsekvenser i økt antall parkeringsplasser er 12 400 nye plasser i
planforslaget og 40 100 nye plasser i nullalternativet. Dagens
parkeringskapasitet er ikke fullt utnyttet, det betyr at muligheter for at
framtidig utbygging vil intensivere bruken av dagens parkeringskapasitet.
Der er en stor ubenyttet restkapasitet på parkering i dag, og der er heller
ikke mye sirkulasjon i løpet av dagen. Mange parkeringsplasser er knyttet til
arbeidsreiser til/fra virksomhetene og utskiftningen er liten i løpet av dagen.
Tabellen viser antall parkeringsplasser forutsatt full utbygging. Se også
beregninger i pkt/spørsmål. 6 ovenfor.
Parkeringskapasitet
etter full utbygging
Antall p-plasser

Nullalternativ
(avrundet)
70 000

Planforslaget
(avrundet)
42 000

Planforslaget legger til grunn at parkeringskapasiteten på sikt vil benyttes
mer i et større fellesskap, utskiftningen vil øke i løpet av arbeidsdagen. Da vil
antall turer som følge av parkering øke, men man oppnår en jevnere
fordeling av belastningen i løpet av dagen.
Planen legger til rette for at personreiser skal skje med andre miljøvennlige
mobilitetsløsninger:
• Endret arealstrategi, arbeidsplassintensive virksomheter plasseres ved
bussveiene
• Sykkelstamvei
• Bussvei, ny infrastruktur og busser
• Gangnett og øvrige sykkelveier
• Bedre gå og sykkelvennlighet i omgivelsene
• Forus-interne reiser blir lettere med andre reisemidler
• Arealstrategien i planen fremmer at reisende utnytte felles
mobilitetsløsninger som førerløs buss, bildeleordning, bysykler,
mobilitetspunkt.
Bussvei og sykkelstamvei kommer også i nullalternativet, men planforslaget
bygger bedre opp om at tilbudene blir attraktive. Planforslaget legger til
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rette for at det skal være enklere å benytte andre reisemidler til/fra Forus.
Der er stor ledig kapasitet på bussvei og sykkelveinettet.
Pkt/spørsmål 7 ovenfor belyser utbyggingspotensialets konsekvenser for økt
turproduksjon. Både i nullalternativet og planforslaget vil antallet reiser
til/fra Forus øke. Her drøftes konsekvenser videre.
Nedenfor er vist estimert turproduksjon i nullalternativet og planforslaget,
sammenlignet med valgt referanseår 2012. Da var trafikkbelastningen på
veinettet høyere enn dagens belastning i 2018.
I beregningene er forutsatt 20 m2 per kontorarbeidsplass. (Over er også vist
beregninger med 15m2 og 25 m2 per kontorarbeidsplass.) I våre beregninger
av turproduksjon i nullalternativ og planforslag er næringstransport
inkludert. RVU dokumenterer bare personers reisevaner og viser derfor ikke
næringstransport. Det finnes ikke egne undersøkelser av
næringstransportmengder på Forus. Vi må derfor velge noen forutsetninger
for våre drøftinger av konsekvenser. Vi legger til grunn at næringstransport
til/fra Forus utgjør en høyere andel enn i andre deler av byområdet. Vi anslår
en tungbilandel på 5% og i tillegg 5% næringstransport med mindre kjøretøy
av samlet trafikkbelastning. RVU 2012 viste antall personbilreiser på 117 000.
Når næringstransporten legges til, estimeres samlet turproduksjon med bil i
2012 til 167 000 reiser.

Estimert total
turproduksjon,
bilreiser
Turproduksjon
personbilreiser
Vekst i personbilreiser sammenlignet med RVU
2012
Vekst i personbilreiser hvis bilandel
videreføres som i
2012
Antall personbilreiser forutsatt
nullvekst
Bilandel for å nå
nullvekstmål

RVU 2012
167 000

Nullalternativ
570 000

Planforslaget
436 000

150 000

513 000

392 000

363 000

242 000

78% bilandel

400 000
(78% bilandel)

306 000
(78% bilandel)

117 000

117 000

117 000

78%

21%

27%

Beregningen viser at det blir færre turer i planforslaget enn i nullalternativet.
Det er et svært ambisiøst mål å redusere bilandelen fra 78% til 27%. Hvis
man ikke innfrir nullvekstmålet vil konsekvensen bli økt personbiltrafikk på
overordnet veisystem. Hvis bilandelen skulle videreføres som i 2012, vil det
kunne bety i overkant av en dobling av biltrafikkbelastningen fra 2012 i
planforslaget (125 000 flere turer), og 236 000 flere turer i nullalternativet.
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ØKTE ANDELER MILJØVENNLIGE TRANSPORTFORMER
Tema
Konsekvensutredning
Transport
Både planforslaget og nullalternativet inviterer til en stor økning av
transportvolumet som skal avvikles fordi utbyggingspotensialet på Forus er
stort.
Kommunenes planer legger til rette for utvikling flere steder enn på Forus,
blant annet i Stavanger og Sandnes sentrum. Veikapasiteten på og rundt
Forus vil ikke kunne håndtere beregnet utbyggingsvolum med en fortsatt
bilandel på 78%. Når veikapasiteten sprenges, vil det også bidra til at andre
transportmidler tas i bruk. I tillegg til planens og Bypakkens virkemidler vil
også bompenger med veiprising bidra til å endre reisemiddelbruken. Resultat
som følge av bompenger/veiprising vil sannsynligvis bli redusert
totalvolumet på bilreiser og en jevnere trafikkbelastning over døgnet.
Det skal iverksettes tilfartskontroll på veinett som leder inn til E39. Det vil
bidra til flyt på overordnet veinett. Interne veier på Forus kan benyttes til
køoppstilling. Prinsippet blir da at området selv tar belastningen av egen
tilført biltrafikk, og ikke hovedveiene rundt Forus. Planforslagets sortering av
kategorier næringsformål vil medføre at personbilreiser blir til størst ulempe
for ansattes arbeidsreiser. Næringstransport merker mindre til konsekvenser
av personbiltrafikk fordi de starter og slutter sine reiser i randsonene, der de
har kortere vei til overordnet veinett. Det stemmer godt med at
næringstransport er prioritert foran personbiltransport i planen.

Klimaregnskap og
energiplanlegging

Trafikkbelastning på veinettet
9. Hvordan påvirker økte andeler miljøvennlige transportformer
områdets evne til å forbedre områdets klimaregnskap og?
IKDP Forus legger til rette for en arealstrategi med arbeidsplasslokalisering
tilpasset områdenes tilgjengelighet. Det er i tillegg lagt til rette for bedre
gang- og sykkelnettverk. Dette er belyst i punktene over.
Tiltak som satsing på gange -og sykkel og effektiv kollektivtransport vil
medføre endret reisemiddelbruk til og fra Forus og dermed bidra til et lavere
energiforbruk til transport.
Tiltak som el-bil har lite konsekvenser for klimaregnskap og
energiplanlegging, da dette er et teknologisk tiltak som også kan
gjennomføres i nullalternativ.
Det konkluderes med at økte andeler miljøvennlige transportformer påvirker
planområdet positiv når det gjelder klimaregnskap og energiplanlegging.
Områdets evne til å forbedre klimaregnskap som følge av økt
andel miljøvennlig transport
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ØKTE ANDELER MILJØVENNLIGE TRANSPORTFORMER
Tema
Konsekvensutredning
Klimatilpasning
10. Hvordan påvirker økte andeler miljøvennlige transportformer planens
og overvannsevne til klimatilpasning og overvann?
håndtering
IKDP Forus legger til rette for lavere antall parkeringsplasser for ny
utbygging, og økt andel kollektivreiser og et forbedret gang- og
sykkelnettverk i kombinasjon med grøntdrag. Det blir lagt en tydeligere
struktur for bil med stenging av Åsenvegen og Forusbeen.
Spesielt redusert antall parkeringsplasser gir forbedrede muligheter til
klimatilpasning og overvannsfordrøyning. Stenging av veier og
bakkeparkering reduserer mengder av harde flater og asfalt.
Grønnere omgivelser bidrar til et jevnligere mikroklima, noe som gir positiv
konsekvens på energibruk og overvann.
Konsekvenser av planforslaget vurderes positiv.
Klimatilpasning og energiplanlegging
Folkehelse

11. Hvordan vil økte andeler miljøvennlige transportformer påvirke mål
om folkehelse?
Med tilrettelegging for mer gange og sykling gjennom ovennevnte tiltak er
målet at flere skal ta til bena eller sykkelen for å komme seg til/fra jobb og
gjøremål. Lykkes man med dette det bidra til å endre det daglige
aktivitetsmønsteret til mange mennesker. Fysisk aktivitet er i følge
helsedirektoratet og en rekke statlig og uavhengig forskning grunnleggende
for god helse. Dette vil kunne få dokumenterbar effekt i et område der
bilandelen i dag er høy.
Nullalternativet legger dårligere til rette for gående og syklende. Konsekvens
av planforslaget vil være at potensialt antall mennesker som tar seg en
lunsjtur og går eller sykler for å komme seg til og fra jobb øker. Dette gir
positivt utslag i folkehelsen (se første avsnitt).
I målet om nullvekst og en betydelig lavere andel privatbilførere og flere
gående, syklende og kollektivreisende, vil man bidra til å redusere direkte
utslipp av CO2 samt reduksjon av støy og støv. IKDP Forus introduserer en
del virkemidler som bidrar til å nå disse mål.
Samlet sett vurderes at satsing på økt andel miljøvennlige transportformer
vil gir positive konsekvenser.
Planens bidrag til god folkehelse
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ØKTE ANDELER MILJØVENNLIGE TRANSPORTFORMER
Tema
Konsekvensutredning
Risiko
og 12. Hvordan påvirker økte andeler miljøvennlige transportformer
sårbarhet
sårbarhets- og risikosituasjoner?
Gang- og sykkel
Økt gang og sykkelbruk medfører mer krysning mellom myke trafikanter og
bil-, næring- og kollektivtransport. Dette kan gi økt fare for ulykker dersom
utforming og hierarki i transportsystemet ikke er tydelig nok. Tilrettelegging
for bussvei og myke trafikanter, hvor personbil- og næringstransport må
underordne seg særlig i kjerneområdene, vil bidra til utforming av logiske og
sikre krysningspunkt. I forhold til dagens situasjon/regulering, hvor bilvegene
har høy prioritet overalt, vil dette være en tydelig forbedring. Ved å skille
transportformene som foreslått i planen, vil lesbarheten av
transportsystemet forsterkes. Avbøtende tiltak kan gjennomføres i
detaljregulering og oppfølging av eventuelle trafikkregulerende tiltak.
Dagens reguleringer legger også til rette for gang- og sykkel og prioritert
krysning kan gjennomføres også. Planforslag legger til dels til rette for nye
strukturer. Konsekvenser for risiko- og sårbarhet vurderes derfor som lettere
å forebygge enn ved tiltak i etterkant. Konsekvenser for risiko og sårbarhet
i.f.m. å legge til rette for økt andel miljøvennlige transportformer vurderes
derfor som nøytral til positiv for gange- og sykkel.
Kollektiv transport
Med et bussveisystem som skal bli stadig viktigere som hoved-transportmåte
for folk inn og ut av området er man avhengig av at systemet fungerer, og
blir mer sårbare for stopp og feil som vil kunne oppstå. Dette er videre ikke
noe som kan reguleres i planarbeidet, men det som gjøres er som tidligere
fortalt å legge til rette for bussveien på en god måte gjennom området (for
eksempel gjennom treghetspunktet).
Med flere mennesker samlet på ett sted vil også sårbarheten for terror og
andre sosiale/fysiske hendelser, som for eksempel slåsskamper, kunne øke.
Det tas forbehold om at gode rutiner for håndtering og risikodempende tiltak
innarbeides i den daglige drift av bussveisystemet.
Bussveien er også premiss for gjennomføring av nullalternativet forstyrrelser
i drift og som følge av terror ville like godt kunne skje. Arealstrategien med
konsentrert utvikling vil lokalt kunne gi større fare og konsekvensene kunne
vurderes som nøytral til noe negativ.
Samlet sett vurderes konsekvenser for risiko og sårbarhet i forbindelse med
økte andeler for miljøvennlige transportformer som nøytralt.
Risiko og sårbarhet økte andeler miljøvennlige
transportformer
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ØKTE ANDELER MILJØVENNLIGE TRANSPORTFORMER
Tema
Konsekvensutredning
Samlet vurdering Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til økte andeler miljøvennlige
transportformer. Det konkluderes at konsekvensene samlet vurderes som
positiv.
Planens bidrag til å øke andelen miljøvennlige
transportformer
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4.4 Energinøytralt Forus
Tema som er vurdert i konsekvensutredningen
Følgende tema er vurdert i konsekvensvurdering av planforslag i forbindelse med et energinøytralt
Forus.
• Arealbruk og prinsipper for funksjonsblanding
• Klimaregnskap og energiplanlegging
• Risiko og sårbarhet
Innenfor disse hovedtemaene er følgende indikatorer vurdert.
Indikatorer:
• Mengde/andel bruksareal kontor med fjernvarme/ vannbåren varme
• Mengde/andel bruksareal kontor med frikjøling
• Antall/andel ladepunkt for el-kjøretøy
Tema som ikke er spesifikt omtalt er:
• Boligutvikling
• Næringsutvikling
• Klimatilpasning og overvannshåndtering
• Landskap og grønnstruktur
• Stedsidentitet
• Folkehelse
• Naturmangfold
• Rekkefølge
Det ansees at konsekvenser av disse temaene avdekkes under øvrige strategier. Mer detaljert
utredning må skje på neste plannivå.
Kunnskapsgrunnlag
• Prosjektbeskrivelse for Enovasøknad om støtte til konseptutredning for innovative energi- og
klimaløsninger i bygg, områder og energisystem, Forus Næringspark/NIRAS, 2017.
• Foredrag om fjernvarme og fjernkjøling på Forus, Lyse Neo, september 2017.
• Byggteknisk forskrift TEK 16/17.
• St. meld. 25 (2015-2016) Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030
• Strategi for energi- og varmeløsninger (gjelder for Sandnes, Sola, Stavanger og flere kommuner i
regionen), 2012.
Vurderinger og konsekvensutredning
ENERGINØYTRALT FORUS
Tema
Konsekvensutredning
Arealbruk og
1. Hvordan påvirker arealstrategien i planen valg av fleksible og
prinsipper for
miljøvennlige energikilder?
funksjonsblanding
Nullalternativ: Regionalplanen og kommuneplanene har vedtatte strategier
om urbanisering langs bussveiene på Forus. Influensområdene dekker store
deler av planområdet. Utbyggingspotensiale BRA kontorformål i gjeldende
planer er 2,06 mill. m2. Stavanger kommuneplan har krav om tilrettelegging
for vannbåren varme. Sandnes har krav om tilknytning til fjernvarmeanlegg i
områder med konsesjon. Sola har ikke spesifikke krav om fjernvarme eller
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ENERGINØYTRALT FORUS
Tema
Konsekvensutredning
tilrettelegging for vannbåren varme. Krav om fjernvarmetilknytning slår inn
Arealbruk og
ved nybygg, hovedombygging og tilbygg.
prinsipper for
funksjonsblanding Planforslaget legger til rette for høyere tetthet med kontorbebyggelse i fire
kjerneområder. Utbyggingspotensiale BRA til rene kontorformål i IKDP Forus
er 0,75 mill. m2 innenfor de fire kjerneområdene. Kombinerte virksomheter
kommer i tillegg, og ligger utenfor kjerneområdene. Planen stiller krav om
fjernvarmetilknytning og tilrettelegging for vannbåren varme.
Kommuneplanenes krav gjelder der de stiller høyere krav enn IKDP Forus.
En mer konsentrert arealutvikling i kjerneområder har positive konsekvenser
for energiplanlegging. Det blir lettere å legge til rette for effektive felles
energisystemer enn i nullalternativet. Planens sortering av arealformål gir
mulighet for å legge til rette for best egnet energikilde til ulike formål. Elforsyning og kjøling er mest aktuelt i kontor- og boligbebyggelse. Utvikling av
kjerneområder styrker mulighetene for effektiv og rimelig energiforsyning
der flest kunder for relevant energiforsyning er samlet. Med full utbygging er
estimert 0,75 mill. m2 BRA i konsentrert utvikling. I nullalternativet kan like
mye og mer bygges til kontorformål, men utviklingen vil kunne skje spredt i
hele planområdet.
Konsentrert utvikling styrker også mulighet for å etablere infrastruktur for
frikjøling fra Gandsfjorden til kjerneområdene på Forus øst, og senere på
Forus vest. Det gis ikke konsesjon til kjøleløsninger. Det er derfor kun
retningslinje som omtaler kjøling og det kan skje at den får begrenset effekt.
Dagens bebyggelse på Forus vil sannsynligvis utgjøre en stor andel av samlet
bebyggelse i 2040. For eksisterende bebyggelse vil krav om
fjernvarmetilknytning få betydning når det søkes om hovedombygging og
tilbygg. Vi vurderer en positiv konsekvens av IKDP Forus fordi
kjerneområdene gir mulighet for en offensiv og felles satsing som ikke finnes i
nullalternativet.
Energifleksibilitet og miljøvennlige energikilder
2. Hvordan påvirker planforslaget energibruken som følge av byggtekniske
krav?
Nullalternativ: TEK gjelder. Stiller krav om energieffektive bygg, og
kartlegging av energibehov.
Planforslag: TEK gjelder. Sandnes kommuneplan stiller krav om
energieffektive bygg, og kartlegging av energibehov. Stavanger og Sola har
lignende krav om dokumentasjon i miljøoppfølgingsprogram og
planbeskrivelse. Kommuneplanenes krav gjelder der de stiller flere/større
krav enn IKDP Forus.
Det er TEK som til enhver tid er avgjørende for energikrav i bygg. IKDP Forus
vil i liten grad medvirke til redusert energibruk i bygg. Kommunenes satsing
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ENERGINØYTRALT FORUS
Tema
Konsekvensutredning
gjennom fellesprosjekt i regi av Forus Næringspark kan likevel påvirke
Arealbruk og
utbyggernes vilje til å satse på plusshus mm. Men det er endring som kan skje
prinsipper for
uavhengig av IKDP Forus.
funksjonsblanding
Vi vurderer at konsekvensen av IKDP Forus vil være tilnærmet nøytral
sammenlignet med nullalternativet.
Muligheter for å redusere energibruk som følge av
byggtekniske krav

Klimaregnskap og
energiplanlegging

3. Hvordan bidrar planforslaget til reduserte klimagasser som følge av økt
andel utslippsfri motorisert transport?
Nullalternativ: Sandnes kommuneplan krever at 10% av p-plasser skal ha
lading for el-bil. Sola krever at 5% av oppstillingsplasser for bil og sykkel skal
ha lading. Stavanger krever at 5% av alle p-plasser skal ha lading for el-bil.
Planforslag: Minst 5% av p-plasser for bil og sykkel skal ha lading.
Reguleringsplaner skal vise plass for el-sykkellading. Kommuneplanenes krav
gjelder der de stiller fler/større krav enn IKDP Forus.
Tilrettelegging for økt andel el-kjøretøy vil redusere mengden utslipp av
klimagasser. Men lignende krav er stort sett allerede ivaretatt i
kommuneplanene. Denne vurderingen forutsetter bærekraftig og fornybar
produksjon av el som vann, vind og sol.
Klimaregnskap som følge av økt andel utslippsfri motorisert
transport
4. Hvordan påvirker planforslaget utslipp av klimagasser fra energibruk i
bygg og produksjon?
Nullalternativ og planforslag: Pkt. 1 over konkluderer med en positiv
konsekvens av IKDP Forus fordi kjerneområdene gir mulighet for en offensiv
og felles satsing på miljøvennlig energi som ikke finnes i nullalternativet.
Det forventes at minst halvparten av effekten også vil oppnås i
nullalternativet fordi kommuneplanene allerede har tilknytningskrav. Likevel
vurderes det at satsing på et energinøytralt Forus vil gi positive konsekvenser.
Klimaregnskap, klimagasser fra transport
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ENERGINØYTRALT FORUS
Tema
Konsekvensutredning
Risiko og
sårbarhet

5. Hvordan påvirker planforslaget områdets sårbarhet i energiforsyning?
Sannsynligheten for langvarig strømbrudd vurderes som lav, dette vil ikke
endres av planforslaget. Vurderes nøytralt.
Sårbarhet i energiforsyning
6. Hvordan vil et energinøytralt Forus påvirke området?
Planforslaget viderefører påkoblingsplikten innenfor konsesjonsområdet for
fjernvarme. Det gjøres ikke tiltak som øker risiko for ulykker på
fjernvarmenettet. Samme gjelder for kjøling. I tilfelle ulykker skjer er det
lokale negative konsekvenser. Når større deler av Forus er koblet til, blir
Forus noe mer sårbar ved forstyrrelser av levering av varme- og nedkjøling.
Konsekvensene kan bli noe mer negativ enn ved nullalternativet.
Positiv konsekvens av å satse på energinøytralt Forus er at individuelle
varme- og kjølingsanlegg forsvinner, noe som gjør det mindre sannsynlig at
lokale uhell skjer.
Risiko- og sårbarhetskonsekvenser av å satse på
energinøytralitet

Samlet vurdering

Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til energynøytralt Forus. Det
konkluderes at konsekvensene samlet vurderes som begrenset positiv. En del
tiltak ville allerede blitt gjennomført, men får gjennom planforslaget et løft.
Energinøytralt Forus
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4.5 Styrking av blågrønne strukturer
Tema som er vurdert i konsekvensutredningen
Følgende tema er vurdert i konsekvensutredningen i forbindelse med styrking av blågrønne
strukturer.
• Landskap og grønnstruktur
• Stedsidentitet
• Naturmangfold
• Klimatilpasning og overvannshåndtering
• Risiko og sårbarhetsanalyse
Innenfor disse hovedtema er følgende indikatorer vurdert:
• Areal og plassering av areal avsatt til grønndrag og vann.
• Areal og etableringsmuligheter, utvidelsesmuligheter med mer for funksjoner som industri –
kontor – kombinasjonsvirksomheter og kontor.
• Suksess- og lokaliseringskriteriene for etablering av virksomheter og næringer. Hva gjør området
attraktivt for næringer.
• Levekår.
• Arbeidsplassvekst og sysselsettingspotensial for planområdet.
• Konkurransekraft2 i Forusområdet i forhold til øvrige næringsarealer i regionen og Norge.
• Regionen som del av et lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk og et attraktivt sted
å jobbe og å bo.
• Stedsidentitet.
• Innovasjonsevne.
Tema som ikke er spesifikk omtalt er:
• Arealbruk og prinsipper for funksjonsblanding
• Boligutvikling
• Næringsutvikling
• Klimaregnskap og energiplanlegging
• Transport
• Rekkefølge i utbygging
Det ansees at konsekvenser av disse tema dekkes under øvrige strategier. Mer detaljert utredning vil
skje på neste plannivå.
Kunnskapsgrunnlag
• Stedsanalyse
• Blågrønn visjonsplan
• Forusvisjonen
• Vannplan Forus

2

Konkurransekraft defineres som evne til effektiv transport, mulighet å tiltrekke seg kompetanse og tilstrekkelig areal til utvidelse og
nyetablering.
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Vurderinger og konsekvensutredninger
STYRKING AV BLÅGRØNNE STRUKTURER
Tema
Konsekvensutredning
Landskap
og 1. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer tilgang til
grønnstruktur
grøntareal?
Nullalternativ
På deler av Forus vest for E39, er det i dag regulert grønnstruktur i form
av et nettverk av gang- og sykkeltraseer. Disse er opparbeidet som
transportkorridorer langs veier og internt i området. Det er også regulert
grøntstruktur langs hoveddelen av kanalene. Kun få steder er det regulert
til grøntformål med rekreasjon, biologisk mangfold mm som hensikt.
Nåværende areal regulert til grøntformål innenfor planområdet er ca.
340 400 m2.
Planforslag
Planforslaget styrker nettverket for gående og syklende ved å supplere
det for derved å koble lenkene sammen til gjennomgående grønne
forbindelser. Disse vil koble Forus mer sammen internt og ut i
nærområdene. Tilgjengeligheten til regionalt grøntdrag i Sola forsterkes.
Grøntområder for rekreasjon, biologisk mangfold, økt opplevelsesverdi og
stedsidentitet mm. er lagt til de gjennomgående gange og sykkel
nettverkene for å gjøre mobilitet for gående og syklende mer attraktiv,
andre steder for å styrke kjerneområdene, gjøre kanalmiljøet mer
attraktivt for mennesker og dyr og som buffer mellom formål som ikke er
kompatible mm.
I områder øst for E39 som planlegges for bolig, vil grøntområdene
fungere som buffere mellom næring og boligområder og derved gir
forutsigbare rammer for begge grupper. På Forus vest vil områdene blant
annet bidra til en ny regional grønnstruktur og sikre grønne arealer for en
eventuell fremtidig transformasjon.
Planforslaget tilrettelegger for at alle som jobber og ferdes i Forus
området vil kunne få tilgang til grøntarealer. Planforslaget tilfører
planområdet ca. 452 700 m2 nytt grøntformål. Totalt grøntformål i
planforslaget er ca. 840 400 m2.
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STYRKING AV BLÅGRØNNE STRUKTURER
Tema
Konsekvensutredning
Landskap og
grønnstruktur

Figur 1. Kartet viser arealer
foreslått regulert til
grønnstruktur. Grå strek
viser nåværende
grønnstruktur, sort strek
viser ny grønnstruktur.

Planforslaget foreslår en økning av areal avsatt til grønt og vann. Det
legges til rette for et tett nettverk av gang- og sykkelstier. Dermed blir
grøntarealene også lettere tilgjengelig.
Noen tiltak i Åsenvegen og Forusbeen vil medføre bedre tilgjengelighet til
golfbanearealet fra Forus Vest, og øke opplevelsen i kjerneområde
koppholen. Det tilrettelegges for flere koblinger fra kjerneområdet
Kanalsletta til golfbanearealet. Nye forbindelser i Sandnes ved Forussletta
sør åpner opp området med gangforbindelser og grønne områder for
omkringliggende boligområder og dem som ferdes i området for øvrig.
Det vurderes at tiltakene gir positive konsekvenser ettersom grønt
nettverket i Forus området blir tettere og lettere tilgjengelig.
Tilgang til grøntareal
2. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer kanalene?
Nullalternativ
Kanalene er i dag åpne på store deler av Forus, og det er flere steder
regulert og etablert et blågrønt tverrsnitt på inntil 30 m. Kanalene er
bygget i betongelementer med steile kanter og lavt vannspeil, primært
for flomsikring. Utførelsen gir dårlig visuell og fysisk kontakt med vannet
og minimalt dyre- og planteliv. Dagens reguleringsplaner sikrer ikke
opparbeidelse av nye tiltak.
Planforslag
I IKDP planforslaget videreføres tverrsnittet på 30 m for hele
kanalstrekket. Det planlegges at hele kanalstrekket skal frem i dagen. Det
settes krav til økt tilgjengelighet til kanalene særlig i kjerneområdene og
ved busstopp. I de øvrige områdene utenfor kjerneområder skal
biologiske mangfold prioriteres ved å tilrettelegge for en mer naturlig
oppbygging av kanalene. Kanalene kobles på gjennomgående
grønnstruktur og inngår som del av overordnet nett for gående og
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Landskap og
syklende. Med et tverrsnitt på 30 m tilrettelegges det for økt rekreasjon
grønnstruktur
langs kanalene. Kanalene som flomveier er sikret i planforslaget. I tillegg
til kanalene er det planlagt noen større vannområder.
Konsekvens av å satse på et blåere miljø er økt biologisk mangfold og
økte stedskvaliteter for de som jobber på Forus og andre som skal til og
gjennom området. Tekniske utfordringer gjør at det kan bli dyrt å
etablere et mer naturlig preg. Utredning av fysisk opparbeidelse vil
avdekke mer om kostnader. Videre arbeid pågår i samarbeid med Forus
Næringspark.
I seg selv er det mulig å gi kanalene i nullalternativet også et mer naturlig
preg, men det er lite sannsynlig, fordi gjennomføring ikke er sikret i
rekkefølgetiltak. Samlet sett vurderes planforslaget som positivt for
kanalene.

Influens på kanalene
3. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer regionale og
lokale friluftsmuligheter?
Planforslaget foreslår at det nordøstlige hjørnet av Sola golfbane
reguleres fra idrettsformål til grøntformål. Dette arealet er ca. 66 700 m2.
Arealet er koblet sammen med regional grønnstruktur i Sola via turvei. Ut
over dette er det ikke foreslått ny grønnstruktur som er stor nok til å
regnes som friluftsområder. Det er lagt en hensynssone grønnstruktur
over deler av ubebygde arealer vest for E39 og sør for bussveien (Statoil
sin tomt). Hensikten er at området ikke skal bebygges, og på sikt bli et
nytt grøntdrag i øst/vestlig retning. Dette arealet har potensial for å
tilføre Forus et nytt friluftsområde. Forslaget om et sammenhengende og
gjennomgående nettverk av forbindelser for gående og syklende vil trolig
øke tilgjengeligheten for eksisterende friluftsmuligheter utenfor
planområdet.
Planforslaget vurderes som positivt for friluftsmuligheter.
Friluftsmuligheter.
Stedsidentitet

4. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer stedsidentitet?
Nullalternativ. I dag er det vanskelig å orientere seg i Forus
næringsområde, blant annet fordi det er et stort område. Byggene er store,
avstandene er store, det er flatt terreng med relativt lave bygg og det er få
markører mm. Det er i liten grad aktuelt å møtes eller oppholde utendørs
fordi Forus mangler møteplasser utendørs. Dagens stedsidentitet er i høy
grad knyttet opp mot funksjon.
Planforslag. Styrking av blågrønne strukturer vil ha positiv innvirkning på
Forus sin evne til å etablere møtesteder og stedsidentitet. Ved å tilføre
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Stedsidentitet
Forus blågrønne strukturer tilføres stedene en identitet, de blir nye
orienteringsmarkører ved at de danner klart fattbare avgrensede områder,
gjerne med økt opplevelsesverdi og knyttet opp mot holdeplasser, og
kjerneområder. Disse avgrensede områdene kan fungere som møteplasser
og nye orienteringsrom for Forus. Dette gjelder i høy grad for
kjerneområdene.
I planforslaget settes det krav om at 10% av tomtearealet skal avsettes til
grønt. Gjennom krav til at dette arealet skal legges ut mot offentlig
grønnstruktur, vil grønnstrukturen suppleres og visuelt utvides. Dette vil gi
mindre utbyggingsareal på tomten, men vil gi økt grønnandel på Forus.
Dette vil øke stedsidentitet på tomter i og utenfor kjerneområdene, og vil
gi økt opplevelsesverdi for dem som jobber og ferdes i området.
Krav om blågrønn faktor (BGF) vil bidra til økt stedsidentitet.
Konsekvens av å tilføye blåe og grønne strukturer gjør det lettere å
orientere seg, øker opplevelsesverdien, og vil åpne Forus opp for gående
og syklende. Dette er elementer som bidrar til stedsidentitet.
Planforslaget vurderes derfor som positivt for stedsidentitet på Forus.
Stedsidentitet
5. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer områdets
mulighet til å utvikles til et attraktivt næringsområde?
Nullalternativet tilbyr få stedlige kvaliteter i det offentlige. Flere
arbeidstakere er opptatt av arbeidsplassens omgivelser og tilgjengelighet,
og arbeidsgivere er opptatt av dette. Nullalternativet har reservert lite
plass til felles eller offentlig areal. Dagens blågrønne strukturer har lite
koblinger.
Planforslaget tilrettelegger for økt attraktivitet gjennom innslag av
blågrønne strukturer, økt mobilitet, stedskvaliteter og estetiske
kvaliteter, særlig i kjerneområdene.
En del industribedrifter påfører sine nære omgivelser negative effekter i
form av støy, støv, lukt eller risiko. De er derfor avhengig av en
lokalisering som sikrer dem langsiktig og effektiv skjerming med hensyn
til boligutbygging og institusjoner. Arealstrategien legger opp til en
tydeligere plassering av industri, kombinerte næringer og
kontorvirksomheter. Dette gir forutsigbarhet for alle grupper.
Planforslaget tilrettelegger for nye og forbedrede blågrønne områder
som buffer mellom (potensielle) boligområder og næringsområder. Og
som koblingsstrukturer mellom de ulike deler av Forus.
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Stedsidentitet
Konsekvens er at dette strukturer Forus bedre og gir økt stedsidentitet.
Samtidig tilbyr nye blågrønne strukturer muligheter for ansatte å møtes
utendørs, f.eks. ta en liten lunsjtur.
Med hensyn til bygningsmassen er det forventet at kvalitet i omgivelsene
kan gi økt verdi og sikkerhet. Høy kvalitet er vurdert som et viktig
suksesskriterium / lokaliseringskriterium for virksomheter.
Planforslaget vurderes positivt i forhold til nullalternativet.
Evne til å utvikle attraktive næringsområder
6. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer bylandskapet?
Nullalternativ. Store deler av Forus har et homogent bylandskap i dag
bestående i hovedsak av spredte næringsbygg og veistruktur. Blågrønne
strukturer er funksjonelle og underordnet.
Planforslag. De blågrønne områdene i planforslaget vil danne nye parker
og korridorer for gange og sykkel som vil være strukturerende slik som
veistrukturen er i dag. I tillegg skapes det møteplasser.
Det blågrønne vil være sanselige rom imellom det bebygde/asfalterte. De
grønne områdene vil danne avgrensede områder i bylandskapet og myke
kanter mot bebyggelse. De kobler blågrønne områder på andre blågrønne
områder utenfor planområdet, og vil kunne koble Forus visuelt sammen
med landskapet rundt. I kjerneområdene vil blågrønne elementer danne
parker/byrom/vegger mm.
Som konsekvens av tiltakene blir bylandskapet mer variert og mer lesbart.
Planforslaget vurderes som positivt for bylandskapet.

Folkehelse

Bylandskap
7. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer nærhet til
grønnstruktur for arbeidsplasser og boligområder
Planforslag. Konsekvenser av å styrke blågrønne strukturer vurderes slik:
• økt tilgjengeligheten til og gjennom Forus. Internt på Forus vil det bli
enklere å bevege seg ved gange og sykkel, og det blågrønne nettverket
styrker eksisterende koblinger mot nærområdene hvor folk bor.
Forbedrede og trivelige ruter for myke trafikanter vil lede til valg om å
gå eller sykle til jobb. Økt aktivitet er positiv for folkehelse.
Planforslaget vurderes positivt.
• Økt andel grønt og blå stimulerer psykisk helse og opplevelse av
området. Blågrønne strukturer hjelper oss å slappe av og fører til økt
trivsel. Planforslaget vurderes positivt.
Nærhet til grønnstruktur / finnmasking for arbeidsplasser
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Folkehelse

8. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer levekår?
I forhold til nullalternativet gir planforslag følgende konsekvenser.
• Det vil bli økt innslag av blågrønne korridorer og områder i
planområdet. Korridorene skal fungere både internt i planområdet og
ut mot nærområdene. Dette vil øke tilgjengeligheten og gjøre det
lettere for folk å bruke sykkel eller gange til gjøremål på eller utenfor
Forus. Dette gir et løft for opplevelsesverdien.
• Et estetisk og mer opplevelsesrikt miljø på Forus gjennom etablering
av blågrønne strukturer vil være positivt. Stedsidentitet gjennom
etablering av møteplasser vil blant annet kunne gi følelse av
tilhørighet og samhandling med andre.
• Det er lagt inn en bestemmelse om å sikre dreninger av kaldluft fra
Forus ut til Gansfjorden. Dette vil bidra til å opprettholde god
luftkvalitet særlig på kalde vinterdager med lite vind.
• Planforslaget vurderes som positivt for levekår.
Levekår

Naturmangfold

9. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer områdets evne til
å utvikle natur og biologisk mangfold.
En god blågrønn infrastruktur beskytter ikke bare det biologiske
mangfoldet og forbedrer økosystemenes funksjoner, det understøtter
også utvikling av en bærekraftig areal- og vannforvaltning.
Planforslaget ivaretar eksisterende vegetasjon og jord, og tar dermed
vare på de lokale arter som forekommer på Forus. I tillegg legges det til
rette for flere nye områder til grøntstruktur.
Opprettholdelse av eksisterende strukturer og utvidet areal vil gi positive
effekter. I forhold til nullalternativet øker arealmengden til grønt og vann,
og positiv konsekvens er at biologisk mangfold får bedre forhold.
Biologisk mangfold
10. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer registrerte
naturmangfoldsverdier, naturtyper, rødlistarter.
Styrking av blågrønne strukturer vil virke positivt på naturmangfoldet,
naturtyper og rødlistarter. Det at området får flere større
sammenhengende blågrønne strukturer gir større leveområder og
spredningsmuligheter for ulike arter. Det er viktig at nye områder får
naturpreg. Plener gir ensformig artsmangfold. Naturområder må få vokse
og frø seg naturlig. Opparbeiding av parkmessige steder stimulerer lite til
økning av biologisk mangfold.
I forhold til nullalternativet er det tydeligere forskjell mellom parkmessige
steder (grøntareal innenfor kjerneområdene og urbanakser) og areal som
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kan få et mer naturlig preg (områder utenom kjerneområder og
Naturmangfold
urbanakser).
Det er registrert 10 rødlistearter innen planområdet som det antas vil få
bedre levevilkår med en forsterket grønnstruktur. Positiv utvikling av
blågrønne strukturer kan medføre økt biodiversitet og at nye rødlistarter
etablerer seg innenfor området.
Styrking og økning av biologisk mangfold – og rødlistarter – kan medføre
ekstra krav for næringslivet. Dette kan oppfattes negativt.
Samlet sett vurderes likevel påvirkning av registrert naturmangfold,
naturtyper, rødlistarter og spredningsmuligheter som positivt.
Påvirkning av registrerte naturmangfold, naturtyper,
rødlistarter og spredningsmuligheter

11. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer områdets evne til
økologiske verdier, spredningsareal og nye økologiske forbindelser
for arter.
Planforslag. I forhold til nullalternativ legger planforslag opp til økt
grøntareal og økt andel vann i naturlig miljø. Konsekvenser for økologiske
verdier og spredningsareal for arter kan være følgende:
• Utposninger på kanalene kan være effektive i forhold til biologisk
mangfold, og at naturmangfoldet vil øke i disse utposningene. Det er
avhengig hvordan utposingene vil bli utformet.
• Øke vannspeil. Alt åpent vann tiltrekker seg fugl, dyr, insekter og
flora.
• Ulik måte i utformingen vil gi positiv effekt for opplevelsesverdi for
ansatte på Forus og for biologisk mangfold. Gradient (vått – tørt) gir
størst mulig økologisk mangfold og størst mulig potensial
opplevelsesverdi.
• Det at området får flere større sammenhengende blågrønne områder
gir større leveområder for ulike arter og knytter også områder langt
utenfor plangrensen av IKDP sammen. På lang sikt kan man få fisk inn
i området. Økte økologiske verdier vil øke andefugler og insekter,
samt flora som er tilpasset vannmiljø.
• Samlet sett vurderes styrking av både det blå og grønne som positivt.
Vannets natur- og miljø kvaliteter
Nye økologiske forbindelser
Klimatilpasning
overvannshåndtering

og 12. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer vannets natur- og
miljø kvaliteter?
Planforslag og nullalternativ: Overvann skal håndteres lokalt og i størst
mulig grad tilbakeføres til et naturlig avrenningsmønster. Overordnede
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planer og lovverk legger opp til strengere krav for rensing av vann før det
Klimatilpasning
og slippes på kanalsystemet.
overvannsPlanforslag legger opp til mer grøntareal og økt areal for vannstrukturer,
håndtering
Fordrøyning av vann i nye vannflater og grønnstrukturer samt
vannrensing er tiltak som vil forebygge utslipp av forurensing til rennende
vann.
Utvidelse av blågrøntareal vil gi noe negativ kostnadsmessig effekt for
berørte grunneiere, men vil også bidra positivt med attraktivitet og
verdistigning for næringsliv og grunneiere. Samlet sett gir tiltakene positiv
konsekvens for planområdet, ved at overordnede mål blir ivaretatt og at
opplevelsesverdier og kvalitetene på området øker.
Vurdering av etablering av rensedammer for å bedre vannkvaliteten vil bli
vurdert ytterligere mot sluttbehandling.
Håndtering av overvann er et utredningstema i alle planer for utbygging,
også i nullalternativet. Det skal være kontinuerlig undersøkelse av
vannkvaliteten innen området.
Samlet sett vurderes konsekvensene for vannets natur- og miljøkvaliteter
som positive
Vannets natur- og miljø kvaliteter
13. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer eksisterende og
framtidige overvannsanlegg og overvannsnettverk overfor
framtidens ekstreme nedbør?
Det er et krav til løsningene som velges at risiko for urban flom ikke skal
øke. Økt areal til grønnstruktur vil gi rom for økte vannmengder på
overflaten, som ledes gjennom forsenkinger i terrenget, og videre fram til
nærmeste kanal. Planforslaget krever at nye grøntareal utformes slik at
de leder vannet til kanalene.
Planforslaget skal sikre at planområdet er forberedt på konsekvenser av
klimaendringer. Fram til 2. gangsbehandling vil eksempler på fysisk
opparbeidelse vurderes. Da vil også kunnskapen om risiko og tiltak mot
urban flom øke.

Risiko og sårbarhet

Klimatilpasning og overvannshåndtering
14. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer ROS?
Sosial sikkerhet
Kan påvirkes negativt hvis større områder blir liggende utilgjengelige for
folk, blir dårlig utformet og blir lite benyttet.
Drukningsrisiko
Dagens kanaler utgjør en risiko for rådyr og annet vilt fordi de ikke
kommer seg opp av de dypeste kanalene. Ved utbygging av flere boliger
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både øst for og vest for Forus, øker risikoen for at barn kan falle ned i
Risiko og sårbarhet
kanalene. Dette må følges opp og håndteres i reguleringsplanarbeidene.
Planforslag
Planen legger til rette for flere vannflater, og reetablering av eksisterende
kanaler. I begge tilfeller må nye tiltak fjerne risiko for drukning iht.
regelverk. Effekten vil bli positiv.
Risiko og sårbarhet
Samlet vurdering

Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til tilrettelegging for styrking
av blågrønne strukturer. Det konkluderes at konsekvensene samlet
vurderes som positiv.
Styrking av blågrønne strukturer

4.6 Smart Forus
Indikatorer
Følgende tema er vurdert i konsekvensvurdering av planforslag i forbindelse med smart.
• Arealbruk og prinsipper for funksjonsblanding
• Næringsutvikling
• Klimaregnskap og energiplanlegging
• Klimatilpasning og overvannshåndtering
• Landskap og grønnstruktur
• Stedsidentitet
• Folkehelse
• Transport
• Risiko og sårbarhet
Innenfor disse hovedtema er følgende indikatorer vurdert:
• Smart økonomi
• Smart miljø
• Smart styring
• Smart liv
• Smart mobilitet
• Smarte mennesker.
For en forklaring av indikatorene ovenfor henvises det til planbeskrivelsen kapittel 4.
Tema som ikke er spesifikt omtalt:
• Boligutvikling
• Naturmangfold
• Rekkefølge i utbygging
Det ansees at konsekvenser av disse tema dekkes under øvrige strategier. Tema blir mer detaljert
utredet i neste plannivå.
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Kunnskapsgrunnlag
Dokumenter / seminarer
• Nordic City
• Smart By
• Triangulum
• Bedriftsintervjuer og bedriftsbesøk.
• Greater Stavanger regional næringsarealstrategi for Stavanger (2015).
• Stedsanalyse (2016; KAP).
• Møter med representanter fra UIS / IRIS i 2016 / 2017.
• Møter med ressursgruppen der Næringsforeningen, Greater Stavanger og grunneiere og en del
virksomheter deltok.
Vurderinger og konsekvensutredninger
SMART FORUS
Tema
Konsekvensutredning
Arealbruk og
1. Hvordan påvirker strategi for Smart Forus områdets evne til å tilpasse
prinsipper for
seg smarte løsninger for arealbruk og prinsipper for
funksjonsblanding
funksjonsblanding?
Konsekvensene av strategiene innen Smart Forus omhandler forskjellen
mellom gjennomføring av nullalternativet – gjeldende reguleringsplaner –
og planforslag til IKDP.
Smart Forus er en satsing som særlig er aktuell for organisatoriske tiltak,
for eksempel omstilling til smartere løsninger i virksomheter.
IKDP Forus vektlegger:
• Utdanning og deling av kunnskap for å sikre konkurransekraft og
verdiskapingspotensial på Forus
• Energi, klima og miljø som resurs for å styrke Forus’ posisjon som
energihovedstad
• Satsing på smarte næringer for å styrke effektivisering, differensiering
og konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt.
• Smart logistikk
• Smart industri: produksjonssenter og teknologi huber.
Smarte næringer har behov for fellesskap og er ofte basert på deling av
kunnskap. Smarte næringer trenger også ofte grønne løsninger når det
gjelder og miljø og plassering. IKDP sine bestemmelser sikrer etablering av
ulike delområder for forskjellige typer næringer. Planforslaget gir mulighet
for etablering av gründervirksomheter og kombibedrifter som innebærer
både kontor og verksted/hall/industri.
Ettersom smart by satsningen i første omgang omfatter organisatoriske
virkemidler, har nullalternativet og planforslaget omtrent samme
konsekvenser, og vurderes som nøytral konsekvens.
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Tema

Arealbruk og
prinsipper for
funksjonsblanding
Næringsutvikling

Konsekvensutredning
Samlet sett vurderes områdets evne til å tilpasse seg smart arealbruk som
positiv.

Arealbruk og prinsipper for funksjonsblanding
2. Hvordan bidrar smart Forus til smart økonomi?
Smart økonomi kan defineres som:
• Innovasjonsevne, transformasjonsevne og internasjonal utviklingsevne.
• Entreprenørskap
• Økonomisk varemerke
• Produktivitet
• Fleksibilitet på arbeidsmarkedet
Innovasjonsevne, transformasjonsevne og internasjonal utviklingsevne.
Innovasjon kan skje når virksomhetene og arbeidstakere i Forusområdet
møtes på tvers av bedriftene. Planforslaget kan påvirke dette gjennom
tilrettelegging av møtesteder. IKDP Forus har mer fokus på dette enn
nullalternativet.
Planforslaget inviterer mer til transformasjon og effektiv utnyttelse av
eksiterende næringsområder, enn nullalternativet.
Forutsetninger for god utviklingsevne er i tillegg gode transportmuligheter.
Planforslaget inviterer i større grad enn nullalternativet til god og
samordnet areal -og transportplanlegging.
Entreprenørskap
Områdets evne til entreprenørskap vurderes med positiv konsekvens. Det
henvises til utredning under strategi 1 og 2. Planforslaget sikrer arealer for
forskjellige typer næring, i større grad enn nullalternativet. Attraktiviteten
til området vurderes å kunne øke fordi planforslaget legger til rette for nye,
grønne korridorer, forbedrede gang- og sykkelforbindelser og bedre
transportmuligheter for ansatte og næringstransport.
Økonomisk varemerke
Forus sitt varemerke i nullalternativet er allerede sterkt. Satsing på smart
økonomi kan gi Forus sitt varemerke en ekstra stimulans. Konsekvensene
av å satse på smart Forus vurderes derfor som positiv.
Produktivitet
Smarte løsninger i produktivitetsprosessen kan tilpasses uansett formål og
er derfor lik i både nullalternativet og planforslaget. Konsekvensen
vurderes som nøytral.
Fleksibilitet
Fleksibilitet innenfor arbeidsmarkedet er viktig for omstillingsevne.
Planforslaget gir fleksibilitet innenfor noen definerte/ overordnede
rammer. Det er mulig å tilrettelegge alle typer næringsvirksomheter i de
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Tema

Næringsutvikling

Konsekvensutredning
sentrale delene av Forusområdet langs bussveien. Virksomheter i øvrige
deler av Forusområdet planlegges med lav kontorandel, men fleksibilitet
mht utnyttelse. Både lav og høy utnyttelse er mulig i disse områdene. Det
er også gitt åpning for økt parkering hvis mobilitsplan viser at virksomheten
har særlige logistikkbehov.
Konklusjon
Samlet sett vurderes en satsing på smart Forus som positiv.
Smartøkonomi

Klimaregnskap og
energiplanlegging

3. Hvordan påvirker Smart Forus muligheter for Smart
energiplanlegging?
Nullalternativet utelukker ikke smart grid og smarte energi løsninger. De
fleste aktuelle forbedringer er opp til Næringslivet og kommunene (Forus
Næringspark) å gjennomføre uavhengig av IKDP Forus. Men planforslaget
IKDP tar i større grad hensyn til at omstilling til energivennlige og smarte
løsninger kan skje. Smarte løsninger er effektive løsninger og krever
rasjonell organisering ved utvikling av et område.
Konsekvenser for planområdet vurderes som nøytral.
Energiplanlegging

4. Hvordan påvirker planforslaget områdenes evne til smart
klimaregnskap?
Nullalternativet legger til rette for mer spredt næringsutvikling når det
gjelder kategorier. Planforslaget IKDP Forus utvikles med tydelig
prioritering av kontorarbeidsplasser rundt bestemte holdeplasser ved
bussveitraseen (kjerneområder). Samt konsentrasjon av
kombivirksomheter langs bussveitraseen for øvrig.
For å kunne gjennomføre smarte, klimavennlige løsninger er korte
avstander og mange konsentrerte brukere innenfor et lite areal viktig.
Planforslaget legger i større grad enn nullalternativ til rette for konsentrert
utbygging. Virkemidler som arealformål og bestemmelser sikrer dette.
Kollektivløsninger, mindre privat transport og komprimert bebyggelse vil
også bidra til positive utslag på klimaregnskapet. Årsaken ligger mye i
arealstrategien som sikrer kontorarbeidsplasser i områder med høy
tilgjengelighet for kollektiv, gange og sykkel.
Klimaregnskap
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SMART FORUS
Tema

Klimaregnskap og
energiplanlegging

Konsekvensutredning

Konklusjon
Det konkluderes at klimaregnskap og energiplanlegging blir påvirket positivt
av Smart Forus.
Klimatilpasning og energiplanlegging

Klimatilpasning og
overvannshåndtering

5. Hvordan påvirker Smart Forus eksisterende og framtidige
overvannsanlegg og overvannsnettverk forutsatt fremtidens
ekstremnedbør?
Både nullalternativ og planforslag kan legge til rette for et effektivt
nettverk for overvann. Konsekvens av smart Forus er at det er mer
forutsigbart hvor og når overvann kan bli en utfordring. Konsekvenser
vurderes likevel som nøytrale, fordi det er mest «myke» tiltak
(organisatorisk, teknisk) som er aktuelle. Planen påvirker i liten grad
gjennomføring av tiltak. Aktuelle tiltak kan også gjennomføres i
nullalternativet.
Klimatilpasning og overvannshåndtering

Landskap og
grønnstruktur

6. Hvordan bidrar områdets landskap og grønnstruktur til et smart
arbeids- og næringsmiljø?
Nullalternativ legger til rette for begrenset andel grøntområder og vann.
Eksisterende strukturer videreføres.
Planforslag legger til rette for utvidelse av grøntdrag og vannkanalene. I
tillegg legges det til rette for urbanakse, mobilitetspunkt og felles og
private møteplasser.
Virkemidler som arealformålsendringer til urban akse, grøntdrag og
bestemmelser som sikrer møtesteder er del av satsningen. Gjennomføring
er sikret gjennom rekkefølgetiltak og krav om felles plan for urbane akser.
Vurdering
• Grønne forbindelser og styrkede områdekvaliteter har betydning for å
lykkes med smartsatsing Konsekvenser er beskrevet i de 5
strategikapitlene foran. Konsekvenser for landskap og grønnstruktur
spesielt er beskrevet under styrking av blågrønne strukturer.
• Smarte tiltak er for øvrig mest av typen organisatoriske eller tekniske
virkemidler, og styres i liten grad gjennom virkemidler i plan- og
bygningsloven. Tiltakene kunne også blitt tilpasset innenfor dagens
situasjon eller innenfor nullalternativet (f.eks. smart belysning, smart
vedlikehold av grøntareal).
Konsekvens av å lykkes med mer grønt og forbedret tilgjengelighet,
vurderes som positiv (men nøytral eller negativ for de enkelte som mister
muligheter å utvikle eiendommen sine til andre formål).
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SMART FORUS
Tema

Stedsidentitet

Konsekvensutredning
Landskap og grønnstruktur
7. Hvordan påvirker Smart Forus stedsidentiteten i planområdet?
Smart strategi i IKDP Forus handler om å tilrettelegge arealer og
møtesteder som oppfordrer til økt samarbeid og fellesskap mellom
virksomhetene. Premiss for å lykkes er:
• etablering av utendørs oppholdsareal
• møteplasser (felles, offentlig og privat)
• gode forbindelser i form av grøntdrag, gange- og sykkelforbindelser
Tilrettelegging av kjerneområder, urban akse, grøntdrag, mobilitetspunkt
med mer vil bidra til at området blir mer og tettere befolket av
arbeidstakere i Forusområdet.
Næringslivets kompetanseprofil kan bli tydeligere ved at kjerneområdene
framstår annerledes enn omkringliggende industribebyggelse. Tekniske
tiltak som smart infrastruktur, lys, og type virksomheter med mer vurderes
som nøytralt, siden nullalternativet også ville tillate det.
Samlet sett vurderes at Smart Forus vil kunne bidra positivt til
stedsidentitet.
Smart Forus sin påvirkning på stedsidentitet

Folkehelse

8. Hvordan påvirker Smart Forus områdets livskvalitet og levekår for
ansatte og beboere?
Livskvalitet blir (ofte) påvirket av både organisatoriske/tekniske virkemidler
(som ikke trenger reguleringsplan, f.eks. smarte gatelys) og fysiske
virkemidler (endret formål, reservering for uteoppholdsareal) som styres
gjennom planer.
Nullalternativet kan like godt tilby smarte tekniske løsninger som
planforslaget. Da det er uvisst hvilke smarte løsninger som oppstår er det
vanskelig å utrede folkehelse for et smart Forus mer presis. Det tas
utgangspunkt i at nye løsninger vurderes mot folkehelse på et senere
tidspunkt.
Planforslaget fokuserer også på en del fysiske tiltak som for eksempel
urbane akser for gående, forbedret veinettverk for kollektiv, bil og gangeog sykkel, møteplasser og lignende. Kjennetegn for smart strategi er
samarbeid og deling av kunnskap. Generelt kunnskapsnivå kan få et løft på
grunn av samarbeid. Dessuten får området et løft fordi det blir grønnere og
mer tilgjengelig. Det vurderes at konsekvens av slike fysiske tiltak vil kunne
bidra positivt til trivsel og livskvaliteten for ansatte og beboere i
Forusområdet.
Livskvalitet og levekår
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SMART FORUS
Tema

Konsekvensutredning

Transport

9. Hvordan påvirker Smart Forus områdets evne til smart mobilitet?
Smart mobilitet vurderes som:
• lokal fremkommelighet: evne til smarte løsninger for lokal transport
(kollektiv, gang- og sykkel, næringstransport, personbil);
• nasjonal og internasjonal fremkommelighet
• tilgang til IKT infrastruktur;
• bærekraftige, innovative og trygge transportveier.
Lokal fremkommelighet og bærekraftige, innovative og trygge
transportveier
Informasjonsskilt, apps eller liknende og generelt ny teknologi er
organisatoriske/ tekniske tiltak som også kan tilpasses innenfor
nullalternativ. Konsekvenser vurderes som nøytralt.
Planen legger til rette for at nye mobilitetsløsninger tas i bruk. Det er
planlagt Mobilitetspunkter i kjerneområdene. Det kan bli aktuelt at
førerløse busser og bysykler får en tilbringertjeneste mellom bussvei og
målpunkt. Planen inviterer til å ta i bruk innovative transportmidler. Denne
tilnærmingen kan vurderes som positiv konsekvens.
Nasjonal og internasjonal fremkommelighet (Sola flyplass og
godsterminaler i regionen)
Konsekvenser av planforslaget vil ha liten betydning for nasjonal og
internasjonal fremkommelighet. Informasjonsskilt og apps eller liknende ny
teknologi er organisatoriske/tekniske tiltak som også kan tilpasses innenfor
nullalternativ. Konsekvenser vurderes som nøytralt.
Tilgang til IKT infrastruktur
Planforslag legger opp til en arealstrategi der arbeidsplassintensive og
plasskrevende virksomheter plasseres på Forus tilpasset deres
tilgjengelighetsprofil. Dette skal gi gode forutsetninger for å utnytte IKT
infrastruktur. Konsekvenser vurderes som positive.
Konklusjon
Samlet vurderes konsekvensene som positive.
Smartmobilitet

Risiko og sårbarhet

10. Hvordan påvirker Smart Forus områdets sikkerhet og sårbarhet?
Satsing på smart kan så lenge det gjelder myke tiltak (organisatoriske tiltak)
også gjennomføres innenfor nullalternativet. Konsekvenser av å satse på
SMART i nullalternativet vil trolig ha mindre effekt enn ved tilpasning av
SMART i stor skala i planforslaget. Planforslaget legger opp til
transformasjon og nyutvikling av eksiterende næringsområder.
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SMART FORUS
Tema

Risiko og sårbarhet

Konsekvensutredning

Organisatoriske og teknologiske tiltak som IKT og internett er sårbare. I en
verden som henger sammen av internett, nettverk og apper er det mulig å
hacke systemer og i igangsette store forstyrrende hendelser. En strategi
som satser høyt på smart kan potensielt ha store negative effekter ved
forstyrrelser / terror / hack. Smarte algoritmer kan tilby hjelpemidler som
forebygger terror. Gjennom god planlegging og forebygging kan alvorlige
hendelser unngås.
Smarte organisatoriske tiltak gjør det lett å samle informasjon om hva som
foregår. Det er mulig å få informasjon gjennom sensorer i offentlige rom,
slik at når uforventede hendelser skjer kan f.eks. en alarm i
meldingssentralen gå. Slike teknikker kan allerede i dag tas i bruk, men det
vurderes at det lettere lar seg gjennomføre ved helhetlig, forutsigbar
planutvikling, enn i nullalternativet.
Innsatsen på Smart Forus i IKDP Forus vurderes som positiv. Da det er
uvisst hvilke smarte løsninger som anlegges, er det vanskelig å utrede risiko
og sårbarhet av et smart Forus mer presist. Nye løsninger bør utredes
relatert til ROS på neste plannivå. Samlet sett vurderes konsekvenser av
Smart Forus derfor som nøytralt.
ROS

Samlet vurdering

Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til SMART. Det konkluderes at
konsekvensene samlet vurderes som positive.
Smart Forus
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5 Planendringer ved tilleggshøring
5.1 Oppsummering av planendringer og tema som berøres i KU
Tabellen nedenfor viser i første kolonne foreslåtte endringer etter førstegangsbehandling. Kolonnene 2-7 viser de ulike arealstrategiene på Forus, og om de
blir berørt av endringene. Ved tilleggshøring framgår mer informasjon om endringene i planen i saksforelegget til styrets møte 13. desember. Før
sluttbehandling av planen innarbeides endringene i planbeskrivelsen.
Endringsforslag

1.

Formål og arealrammer som tillates i kjerneområdene
justeres
a. Endring i bestemmelser om hvilke underformål som
tillates i kjerneområde
b. Fornøyelsespark utgår og erstattes av lekeland for barn
c. Areal til nærservice økes fra 500 m2 til 1 000 m2
d. 1,5 % av areal til kontorformål tillates til bevertning i 1.
etasjer av kontorbygg.

2.

Kjerneområde Koppholen
a. Endret avgrensning av kjerneområdet
b. Endret avgrensning for KJ2B, KJ2C og KJ2K
c. Adkomstvei er vist til KJ2E og KJ2J
d. Endret formål innen KJ2B, KJ2C og KJ2K
e. Ny inndeling og avgrensning av hensynssoner for felles
planlegging
f. Endring i rekkefølgekrav

3.

Urban flom, overvannshåndtering
a. Hensynssoner på plankart som ivaretar flom
b. Bestemmelser

Strategi som er berørt
TilretteEtablering
legging for
av kjerneindustri og
områder
kombinerte
næringer
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Økte
andeler
miljøvennlige
transportformer

Energi
nøytralt
Forus

Styrking av
blågrønne
strukturer

Smart Forus

Endringsforslag

4.

Endret grønnstruktur
a. Grønnstruktur vest for travbanen endres fra arealformål
til hensynssone
b. Vannflate og park ved fv.44 utgår og kombinert formål tas
inn jfr. vedtatt reguleringsplan og grønnstrukturen mot
travbanen justeres
c. Grønnstrukturer på Lura blir smalere
d. Park mellom Bussvei og Svanholmen erstattes med
grønnstruktur
e. Park nord for Tvedtsenteret utgår
f. Østre del av hensynssone grønnstruktur på Forus sørvest,
Equinor, erstattes med bestemmelse

5.

Utnyttingsgrad
a. Utnyttingsgraden øker gjennomgående i hele
planområdet, men med størst økning nær bussveiens
traseer i tråd med arealstrategien.
b. Økt antall soner, differensiering av områdetyper utover
høringsforslaget.

Strategi som er berørt
TilretteEtablering
legging for
av kjerneindustri og
områder
kombinerte
næringer

6.

Nyere tids kulturminner
a. Kulturminner søkes bevart gjennom hensynssoner
b. Retningslinjer til hensynssoner om bevaring
7. Endringer av rekkefølgetiltak
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Økte
andeler
miljøvennlige
transportformer

Energi
nøytralt
Forus

Styrking av
blågrønne
strukturer

Smart Forus

5.2 Metode
Endringene vurderes opp mot samlet vurdering for de ulike strategiene i planforslaget ved
hovedhøringen. Det vil si at vi stiller oss spørsmålet om endringene ved tilleggshøring bidrar til å
endre samlet vurdering for strategien som ble konkludert ved hovedhøring.
Temaene som er vurdert for de ulike strategiene som blir berørt av endringene er satt opp i en liste
og vurderes som følgende:
•
•
•

positiv konsekvens – virkningene av endringen ved tilleggshøring er mer positivt for planområdet
enn planforslaget ved hovedhøring
nøytral konsekvens – virkningene av endringen ved tilleggshøring og opprinnelig planforslag er
like
negativ konsekvens – virkningene av endringen ved tilleggshøring er mer negativt for
planområdet enn planforslaget ved hovedhøring

Ved oppsummering om hver strategi, vurderes om planforslaget får endret konklusjon sammenlignet
med nullalternativet. Det blir særlig viktig å vurdere for tema med negativ konsekvens: Blir
virkningene ved tilleggshøring mer negative enn det som vurderes for nullalternativet?

Figur 2. Metode for sammenligninger mellom alternativer ved tilleggshøring.

Næringslivets gjennomføringsevne og konkurranseevne som følge av kostnader til rekkefølgetiltak
og arealer som settes av til grønnstruktur, er ikke tema i metode eller krav til konsekvensutredning. I
det videre arbeidet med IKDP Forus blir det uansett tema i arbeid som skal skje før sluttbehandling
av planen.

5.3 Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
Samlet vurdering av
planforslag ved
hovedhøring

Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til tilrettelegging for industri
og kombinerte næringer. Det konkluderes at konsekvensene samlet
vurderes som positiv.
Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
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Utnyttingsgrad
Tallene for utbyggingspotensial er gjennomgått på nytt. Ny beregning har vist at
utbyggingspotensialet i planen ved hovedhøring var redusert med 550 000 – 600 000 m2 BRA
sammenlignet med gjeldende reguleringsplaner likevel. Basert på kriterier for å vurdere
måloppnåelse, er utnyttingsgrad endret ved tilleggshøring. Planen har derfor økt rammen for
utnyttelse i store deler av planområdet, og mer differensiert innad i områdetyper. Kravet om maks
kontorandel er tilpasset endret utnyttingsgrad og intensjon om kategorier av næringsformål.
Endringer i utnyttingsgrad har samme totale utbyggingspotensial og utbyggingsmengde som lå til
grunn ved hovedhøring.
Det foreslås endret utnyttelse som kan ivareta eksisterende industri- og kombinerte næringer i deler
av planområdet som tilbyr aktuelle kvaliteter. Dette betyr f.eks. at industriområdene tett tilknytta
overordna vegnett (Solasplitten og Løwenstrasse) får økt utnyttelse med relativt lavere kontorandel
ift planforslaget ved hovedhøring. Samtidig får de sentrale delene langs Bussvei høyere
utnyttingsgrad. Maksimal tillatt utnyttelse er økt i flere deler av planområdet. Rådmennene har lagt
stor vekt på at endringene ikke skal redusere mulighetene for å utvikle eksisterende og etablere nye
lager- og industribedrifter, ei heller kombibedrifter.
Vurdering av konsekvenser: Økt utnyttingsgrad medfører at utbyggingspotensialet nå er i
overensstemmelse med vurderte konsekvenser ved hovedhøring. Endringer retter opp grunnlaget
slik at vurderingene nå stemmer med beregningene.
Økt utnyttingsgrad øker spennet av muligheter for ulike konsepter av etableringer både innenfor
kombibedrifter og industri-/lagerbedrifter. Fleksibiliteten øker og det kan i seg selv ha en positiv
betydning for etableringsviljen. Hvis mulighetene i planen utfordres, vil det resultere i økt usikkerhet
og uforutsigbarhet om hvor etableringer kommer til å skje. Erfaring så langt på Forus tyder på at det
store utbyggingspotensialet ikke kommer til å bli benyttet.
Formål som tillates i kjerneområdene
Endringene ved tilleggshøring gir noe utvidede muligheter som kan øke attraktiviteten til
kjerneområdene. Mulighet for bevertning, noe mer nærservice, samt etablering av treningssenter er
økt. Det vil også styrke attraktiviteten til omkringliggende kombibedrifter og industri. Det kan være
grunnlag for å si at områdets konkurransekraft for kombibedrifter og industribedrifter styrkes i
regional forståelse.
Kjerneområde Koppholen
Endringene har ikke konsekvenser for industri og kombinerte næringer.
Kulturminner
Rådmennene anbefaler at objekter som er vist i Kulturminneplanen for Stavanger kommune
innarbeides med hensynssone bevaring på plankartet og med tilhørende retningslinjer om bevaring.
Dette gjelder verkstedhallen ved gamle Forus flyplass, kanonstillinger på Forus nord vest og
hovedkontoret der Statoil ble etablert. Alle objektene ligger i områder for kombinerte næringer.
Bevaring av kulturminner kan få positiv betydning for stedsopplevelsen og identiteten til Forus.
Bevaring kan i seg selv føre til at stedene og bygningene verdsettes mer. Det kan også føre til at de
får en sterkere profil i næringsområdet. Endringene kan ha lokal negativ konsekvens for grunneiere
som blir påført begrenset frihet eller ekstra kostnader som følge av bevaring. Negativ konsekvens
oppveies av større positiv konsekvens for Forus som helhet.
Endringer av rekkefølgetiltak og grønnstruktur
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Rekkefølgetiltak som handler om vannmiljø utenfor kjerneområdene er ikke med i planforslaget ved
tilleggshøring.
Konsekvenser blir at områdene nordvest på Forus, langs Bussveien øst-vest og i den vestlige delen av
Lura ikke får tilgang til de stedskvalitetene som var med ved hovedhøring. Her vurderes at områdene
ikke har nok arbeidstakere som kunne forsvart verdiøkningen som kvalitetene ville gitt.
Før sluttbehandling gjennomføres en kvalitetssikring av ambisjonsnivået gjennom utredning av
økonomisk gjennomførbarhet. Dette vil gi en grundig bakgrunn for vurderingene som grunneiere og
parter på Forus vil ha i planperioden. Plangrep og rekkefølgetiltak gis dermed en styrket
forutsigbarhet og det blir enklere for næringslivet å forberede utbyggingsplaner.
Bidrar endringsforslagene til at samlet vurdering for tilrettelegging for industri og kombinerte
næringer endrer seg? Tabellen viser endrede konsekvenser målt mot planforslaget ved hovedhøring.
Tema som er vurdert for endringene i tilleggshøringen
Arealdisponering
Arealbruk og arealberedskap
Fremtidig tilpasningsevne / omstillingsevne
Konkurransekraft transport lokal
Konkurransekraft transport regional
Langsiktig utviklingsperspektiv
Klyngefordeler
Kombinasjon bolig og næring
Konkurransekraft lokal
Konkurransekraft regional
Arbeidsplasser
Naboskap
Eksisterende stedskvaliteter
Bygningsstrukturer og bygningsmasse
Kulturminner og kulturmiljø
Forurensningskilder
Støv og støyforhold
Ros

Negativ Nøytral Positiv

Nedenfor er vurdert konklusjonen når man sammenligner planforslaget ved tilleggshøring, med
nullalternativet. Konklusjonen er fortsatt positiv konsekvens:
Samlet vurdering av
planforslag ved
tilleggshøring,
sammenlignet med
nullalternativet

Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til tilrettelegging for industri
og kombinerte næringer. Det konkluderes at konsekvensene samlet
etter endringer ved tilleggshøringen, vurderes som fortsatt positive
sammenlignet med nullalternativet.
Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
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5.4 Etablering av kjerneområder
Samlet vurdering Det konkluderes at konsekvensene ved etablering av kjerneområder gir et
av planforslag ved samlet positivt utslag.
hovedhøring
Etablering av kjerneområder

Formål som tillates i kjerneområdene
Justeringer av bestemmelser for nærservice, bevertning med mer når det gjelder formål som tillates
i kjerneområdene skal øke mulighetene for at tilbudet fungerer for virksomhetene og arbeidstakere
på Forus.
Rammen for nærservice er økt fra 500 m2 BRA til 1000 m2 BRA. Treningssenter tillates i tillegg til den
avsatte rammen. I tillegg kan det etableres 1,5 % av BRA kontorformål, til bevertning i 1. etasje av
kontorbygg. Idrett utgår som formål. Mangfoldet av tilbud som kan plasseres i kjerneområdene øker.
Attraktiviteten til kjerneområdene styrkes. Konsekvensen vurderes ikke å bli slik at den berører
attraktiviteten til bydelssentre og by/kommunesentre.
Samtidig øker risikoen for at etableringer skjer utover det som har vært intensjonen med
kjerneområdene. I regional sammenheng vurderes mulig negativ konsekvens.
Kjerneområdet Koppholen
Avgrensning endres slik at kjerneområdet inkluderer de to hovedkvartalene i Tvedtsenteret.
Samtidig avkortes kjerneområdet tilsvarende i nabofeltene. Det foreslås ikke endring i senterets
handelsramme. Det totale arealet av kjerneområdet er ikke nevneverdig endret.
Økt inkludering av Tvedtsenteret i kjerneområdet Koppholen bidrar til fremtidig
tilpasningsevne/omstilling for kjerneområdet. Tvedtkvartalet får endret avgrensning mht hvilke
deler som innlemmes i kjerneområdet og hvilke deler som holdes utenfor.
Planen gir tydeligere avklaringer om hvordan stenging av Forusbeen, Åsenveien og Traktorveien skal
gjennomføres. Bestemmelsene gir noe fleksibilitet i hendelsesforløpet, og det kan fortsatt gå flere år
før stenging skjer slik at berørte får tid til forberedelser.
Utnyttingsgrad
Totalt sett er utbyggingspotensialet det samme som ble forutsatt ved hovedhøring.
Utnyttelsesgraden er økt i mange deler av planområdet. Marginene i differensiering mellom
områder i arealstrategien er mindre. Planen kan resultere i mindre slagkraftige kjerneområder, hvis
resultatet blir at rene kontorvirksomheter etableres langs bussaksene utenfor kjerneområdene. Da
oppnår man ikke tiltenkt kundegrunnlag, konsentrasjon av bebyggelse, korte avstander,
opparbeidelse av kvaliteter gjennom rekkefølgekrav.
Det oppdaterte planforslaget har mindre marginer når det gjelder sprang i utnyttingsgrad.
Planstrategien er noe mindre robust og mindre motstandsdyktig mot hendelser i saksbehandling og
faren øker for at ulik oppfølging mellom kommunene får uheldige konsekvenser.

79

Utnyttingsgraden øker i to delfelt innenfor kjerneområdet Koppholen. Det kan få positiv konsekvens
for kjerneområdet Koppholen, men det reduserer også variasjonen i området som kan medføre
negativ konsekvens.
Endringene har negativ konsekvens for noen få grunneiere som blir berørt, men samlet sett blir
konsekvensen positiv.
Grønnstruktur og rekkefølgetiltak
Når det gjelder kjerneområdene, er grønnstruktur redusert i sørlig del av Koppholen og nord for
Tvedtsenteret. Grønnstrukturen er også redusert langs Luramyrveien vest for Forussletta sør.
Vannflaten og park mellom travbanen og Forussletta nord utgår og erstattes av bebyggelse med høy
utnyttingsgrad.

Bidrar endringsforslagene til at samlet vurdering for tilrettelegging for etablering av kjerneområder
endrer seg? Tabellen viser endrede konsekvenser målt mot planforslaget ved hovedhøring.
Tema som er vurdert for endringer i tilleggshøringen
Berøring av Sentrumsfunksjoner: Handel
Arealbruk og prinsipper for funksjonsblanding
Funksjonsblanding
Suksess- og lokaliseringskriteriene
Konkurransekraft transport lokal
Konkurransekraft transport regional
Langsiktig utviklingsperspektiv
Klyngefordeler
Kombinasjon bolig og næring
Konkurransekraft lokal
Konkurransekraft regional
Naboskap
Stedskvaliteter
Bygningsstruktur og bygningsmasse
Kulturminner og kulturmiljø
Støv og støyforhold
Ros

Negativ Nøytral Positiv

Nedenfor er vurdert konklusjonen når man sammenligner planforslaget ved tilleggshøring, med
nullalternativet. Konklusjonen er fortsatt positiv konsekvens:
Samlet vurdering av
planforslag ved
tilleggshøring,
sammenlignet med
nullalternativet

Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til tilrettelegging for
etablering av kjerneområder. Det konkluderes at konsekvensene samlet
etter endringer ved tilleggshøringen fortsatt vurderes til positive,
sammenlignet med nullalternativet.
Etablering av kjerneområder
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5.5 Økte andeler miljøvennlige transportformer
Samlet vurdering Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til økte andeler miljøvennlige
av planforslag ved transportformer. Det konkluderes at konsekvensene samlet vurderes som
hovedhøring
positiv.
Planens bidrag til å øke andelen miljøvennlige
transportformer

Formål som tillates i kjerneområdene
Et større mangfold av tilbud i kjerneområdene vil redusere transportbehov ut av området.
Kjerneområdene får større betydning som noder i typer av 10-minutters by. Det gjelder både på
Forus vest med kun arbeidsplasser og på Forus øst der boliger også tillates.
Kjerneområde Koppholen
Ingen endringer som endrer innholdet i KU.
Utnyttingsgrad
Oppdatert planforslag tillater høyere tetthet i områder i tråd med det som finnes i gjeldende
reguleringsplaner. Kontorandelen er noe redusert i de samme områdene. Beregninger har vist at
endringene ikke skal påvirke planens muligheter for å nå nullvekstmålet for personbiltransport.
Endringer av rekkefølgetiltak
Selv om flere rekkefølgetiltak forsvinner, går det i liten grad utover tilbudet til gående og syklende.
Rekkefølgetiltak som handler om å danne attraktive ruter for gående og syklende er også prioritert i
det oppdaterte planforslaget.
Forholdet til endret p-norm
Kommunene er avhengig av å lykkes med å nå nullvekstmålet for personbiltransport på Forus, slik
som i alle andre deler av byområdet. Høyere normtall for parkering kan bidra til økt bilbruk.
Rådmennenes vurdering er at p-norm på 0,5 plasser per 100 m2 BRA er restriktivt hvis man ser bort
fra den store overkapasiteten som finnes allerede. Kommunene vurderer å starte et pilotprosjekt for
smart deling av parkeringsplasser. Det kan dempe behovet for å bygge ut parkering, men det er ikke
sikkert at det medfører mindre bilbruk.
Når utredning om gjennomførbarhet foreligger med beregning av realistisk utbyggingspotensiale, vil
vi oppdatere vurderinger om konsekvenser for nullvekstmålet.

Bidrar endringsforslagene til at samlet vurdering for tilrettelegging for økte andeler miljøvennlige
transportformer endrer seg? Tabellen viser at konsekvenser målt mot planforslaget ved hovedhøring,
vurderes som uendret.
Tema som er vurdert for endringer i tilleggshøringen
Bidrag til miljøvennlig reisemiddelfordeling gjennom lokalisering av
virksomheter
Endring i fysisk tilbud og kapasitet for kollektivtransport
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Negativ Nøytral Positiv

Endring i fysisk tilbud og kapasitet for gående og syklende
Endring i fysisk tilbud og kapasitet på hoved- og samleveier
Endring i fysisk tilbud og kapasitet for næringstransport
Vurdering ut fra bidrag fra endret parkeringsnorm
Vurdering ut fra bidrag til å nå mål om nullvekst
Trafikkbelastning på veinettet
Områdets evne til å forbedre klimaregnskap som følge av økt andel
miljøvennlig transport
Klimatilpasning og energiplanlegging
Planens bidrag til god folkehelse
Risiko og sårbarhet økte andeler miljøvennlige transportformer
Nedenfor er vurdert konklusjonen når man sammenligner planforslaget ved tilleggshøring, med
nullalternativet. Konklusjonen er fortsatt positiv konsekvens:
Samlet vurdering
av planforslag ved
tilleggshøring,
sammenlignet
med
nullalternativet

Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til økte andeler miljøvennlige
transportformer. Det konkluderes at konsekvensene samlet etter endringer
ved tilleggshøring fortsatt vurderes som positive, sammenlignet med
nullalternativet.
Planens bidrag til å øke andelen miljøvennlige
transportformer

5.6 Energinøytralt Forus
De foreslåtte planendringene vil ikke medføre nye eller forverrede konsekvenser for strategien
«Energinøytralt Forus».

5.7 Styrking av blågrønne strukturer
Samlet vurdering av
planforslag ved
hovedhøring

Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til tilrettelegging for styrking
av blågrønne strukturer. Det konkluderes at konsekvensene samlet
vurderes som positiv.
Styrking av blågrønne strukturer

Hovedgrep for grønnstruktur anbefales videreført, men endres eller reduseres på 9 steder.
Endringene av grønnstrukturen medfører at arealer til næringsformål øker noe. Grønnstrukturen
reduseres med 10 % i forhold til grønnstrukturen som ble lagt i planforslag ved hovedhøring. På
neste side gjengis endringer i grønnstrukturen.
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Helhetlig vurdering av grønnstruktur
Helhetlig sett er konsekvensen av endret grønnstruktur at planen beholder de langstrakte dragene
langs infrastruktur for myke trafikanter. Flere av arealene som utgår er arealer som kunne gitt mer
romlig opplevelse og mulighet for rekreasjon.
Tilgangen på grønnstruktur i planområdet reduseres. Konsekvensen vurderes som negativ både
lokalt på Forus for de som oppholder seg i området til daglig, og for områdets regionale betydning.
Vannmiljø og vannkvalitet, rekkefølgetiltak
I planforslaget ved tilleggshøring er fjernet en vannflate på Forus øst. En del av rekkefølgetiltakene
for vannmiljø er tatt ut eller anbefales beholdt som rekkefølgetiltak for grønnstruktur. Endringene
svekker vannmiljøets betydning for biologisk mangfold og økologiske forbindelser. Oppgradert
vannmiljø vil bidra mindre til forbedring av vannkvaliteten i Foruskanalene.
Arealene som endres vurderes å svekke betingelsene for biologisk mangfold, vannets natur- og
miljøkvaliteter og evt. nye økologiske forbindelser.
Flom
Planforslaget er kvalitetssikret og oppdatert med faglig dokumentasjon med hensyn til urban flom
og overvannshåndtering. 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. På plankartet
er vist hensynssone flom på golfbanens område vest for Forusbeen. Det er i tillegg lagt inn
hensynssoner i grønnstruktur langs alle kanalene både øst og vest for E39.
Endringene vurderes med positiv konsekvens for langsiktig oppfølging av klimaendringer og
flomsituasjoner.
Folkehelse, levekår
Der planen tillater boligformål har grønnstruktur en ekstra funksjon som rekreasjonsområde. Dette
gjelder kjerneområdene Forussletta sør og nord. I tillegg gjelder det kombinerte arealformål med
muligheter for bolig i Sandnes, øst for travbanen og utenfor Forussletta sør. Endringen med
byggeformål øst for travbanen blir tilbakeføring til nullalternativet, men med noe mer grønnstruktur.
Endringene vurderes med negativ konsekvens for levekår for ny boligbebyggelse i Forussletta nord
og i det nye feltet øst for travbanen, hvis vi sammenligner med planforslaget ved hovedhøring.

Bidrar endringsforslagene til at samlet vurdering for tilrettelegging for styrking av blågrønne
strukturer endrer seg? Tabellen viser endrede konsekvenser målt mot planforslaget ved hovedhøring.
Tema som er vurdert for endringer i tilleggshøringen
Tilgang til grøntareal
Influens på kanalene
Friluftsmuligheter
Stedsidentitet
Evne til å utvikle attraktive næringsområder
Bylandskap
Nærhet til grønnstruktur / finmasking for arbeidsplasser
Levekår
Biologisk mangfold
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Negativ Nøytral Positiv

Påvirkning av registrerte naturmangfold, naturtyper, rødlistearter og
spredningsmuligheter
Vannets natur- og miljø kvaliteter
Nye økologiske forbindelser
Klimatilpasning og overvannshåndtering
Risiko og sårbarhet
Sammenligning med nullalternativet for negative utslag: Gjeldende planer viser ikke forutsetninger
som ville gitt mer positiv konsekvens enn det oppdaterte planforslaget. Endringene vurderes med
uendret eller positiv konsekvens sammenlignet med nullalternativet. Nedenfor er vurdert
konklusjonen når man sammenligner planforslaget ved tilleggshøring, med nullalternativet.
Konklusjonen er fortsatt positiv konsekvens:
Samlet vurdering av
planforslag ved
tilleggshøring,
sammenlignet med
nullalternativet

Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til tilrettelegging for styrking
av blågrønne strukturer. Det konkluderes at konsekvensene samlet etter
endringer ved tilleggshøring vurderes som fortsatt positive sammenlignet
med nullalternativet.
Styrking av blågrønne strukturer

5.8 Smart Forus
De foreslåtte planendringene vil ikke medføre nye eller forverrede konsekvenser for strategien
«Smart Forus».Planendringer ved endelig planbehandling.
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6 Planendringer ved klargjøring av planvedtak
6.1 Oppsummering av planendringer og tema som berøres i KU ved klargjøring av
planvedtak
Endringsforslag

1.

2.

3.

Strategi som er berørt
TilretteEtablering
legging for
av kjerneindustri og
områder
kombinerte
næringer

Avgrensning av kjerneområdet
Koppholen
a. KJ2A og KJ2D har blitt tatt
inn i kjerneområde KJ2
igjen
b. Området får kombinert
formål
c. Felt KJ2B blir utvidet
sørover
Infrastruktur og parkering
a. Endret parkeringsnorm fra
0,3 til 0,5 pr 100 m2 BRA
b. Gjennomkjøring Forusbeen
til Røynebergsletta
c. Adkomst tvedtkvartalet
over kanalen
bestemmelser og plankart
a. økt lesbarhet

Økte
andeler
miljøvennlige
transportformer

Energi
nøytralt
Forus

Styrking
av
blågrønne
strukturer

Smart
Forus

Ikke relevant

6.2 Metode
Det henvises til avsnitt §5.2 der utredningsmetoden er beskrevet.
Ved klargjøring for endelig planvedtak gjelder at endringene gjelder kun kjerneområdet Koppholen.
Endringene berører 3 strategier:
• Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
• Etablering av kjerneområder
• Økte andeler miljøvennlig transportformer.
Samlet vurdering av
planforslag ved
hovedhøring

Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til tilrettelegging for industri
og kombinerte næringer. Det konkluderes at konsekvensene samlet
vurderes som positiv.
Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer

Det konkluderes at konsekvensene ved etablering av kjerneområder gir et
samlet positivt utslag.
Etablering av kjerneområder

Samlet vurdering av
planforslag ved

Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til tilrettelegging for
etablering av kjerneområder. Det konkluderes at konsekvensene samlet
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tilleggshøring,
sammenlignet med
nullalternativet

etter endringer ved tilleggshøringen fortsatt vurderes til positive,
sammenlignet med nullalternativet.
Økte andeler miljøvennlige transportformer

Disse 3 strategiene blir vurdert som helhet.

6.3 Vurdering av planendringene
Avgrensning av kjerneområdet Koppholen
a. KJ2A og KJ2D har blitt tatt inn i kjerneområde KJ2 igjen
b. Området får kombinert formål
Avgrensningen endres slik at kjerneområdet blir utvidet med to felt (KJ2A og KJ2D) som var med i
det opprinnelige planforslag som lag ut til offentlig ettersyn ved hovedhøringen. Det legges til rette
for kombinertformål. Det foreslås ikke endring i senterets handelsramme. Areal til kjerneområdet
KJ2 blir ikke utvidet i forhold til hovedhøringen. Kombinert formål gir noen lunde mer muligheter for
bruk av arealet, noe som bidrar til mer fleksibilitet.
Konsekvenser vurderes som nøytral i forholdt til opprinnelig planslag vedr. utvidelse av
kjerneområdet og positiv i forholdt til formålsendringen.
c. Felt KJ2B blir utvidet sørover
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.
Utbyggingsareal økes noe i forhold til hovedhøringen. Konsekvens vurderes positiv i henhold til
tilrettelegging for industri og kombinerte næringer.
I forholdt til dagens situasjon er området der utvidelsen av byggeformål er tenk i bruk som
trafikkareal og parkeringsplass. Revidert planforslag legger til rette for sørvendte aktive fasader langs
grønndraget langs kanalen. Dette vurderes som positivt.
Grønndraget blir her noen lunde mindre stor enn i opprinnelig planforslag, der det var et grønt torg.
Gjennomgående grøntbeltet blir ikke truet da minimums bredde blir ivaretatt.
Konsekvenser for grønndraget vurderes derfor som nøytral
Infrastruktur og parkering
a. Endret parkeringsnorm
Foreslått ny bestemmelse 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.
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Registrering av parkeringsplasser på Forus ble foretatt i 2013 av Asplan Viak og viser at området
hadde ca. 27 500 parkeringsplasser og ca. 19 000 parkerte biler, dvs. et parkeringsbelegg på ca. 70 %
og en overkapasitet på ca. 8 500 ledige p-plasser i 2013. Området som ble registrert er noe større
enn planavgrensningen til IKDP Forus. Antall parkeringsplasser, parkerte biler og ledige
parkeringsplasser er dermed noe mindre for planområdet. P-anlegget var særlig tiltenkt en rolle ved
utvikling av eiendommer i kjerneområdet Koppholen. P-anlegget er fjernet ved tilleggshøring.
Konsekvensen blir at grunneiere må koordinere seg og finne egnet lokalisering av p-anlegg på egne
eiendommer. For kjerneområdene stilles fortsatt krav om at parkering skal skje i separate bygg,
felles for flere eiendommer.
Styret for IKDP Forus signaliserte i møtet 4. oktober 2018 at de ser for seg en stram
parkeringspolitikk, men at 0,3 plasser per 100 m2 BRA er for strengt. Kommunene har derfor foretatt
en ny vurdering med tanke på å gi en tilråding til styret.
Regneksempel
Andelen bilbruk på arbeidsreiser skal reduseres også på Forus (nullvekstmålet) og effekten av de nye
bomringene påvirker bilandelen til Forus. Regneeksempel: Hvis det var 19 000 daglige
arbeidsreisermed bil til planområdet før de nye bomringene åpnet, vil 10 % reduksjon i bilbruk som
følge av bomringene føre til at ytterligere 1 900 parkeringsplasser blir fristilt.
Kommunene har beregnet hvor lenge man kan bygge på Forus før man når et nivå på 1 plass per
100 m2 BRA. Resultatene er usikre fordi det ikke finnes sikker dokumentasjon på hvor mye som
faktisk er utbygd på Forus i dag. Om det er 5 000 eller 10 000 p-plasser «ledig» før nivået på 1 plass
per 100 m2 BRA er nådd, har vi ikke helt kontroll på. Det er mulig å anta at man kan bygge ut i 1-2
høykonjunkturperioder tilsvarende 2008-2014, før man når nivået på 1 p-plass per 100 m2 BRA.
Denne ressursen kan tilbys markedet og redusere behovet for nye parkeringsplasser. En restriktiv
p- norm vil bidra til en slik markedsetterspørsel. På hvilken måte vil kommunene kunne bistå i denne
type omdisponering? Smart mobilitet kan være en del av løsningen. En utfordring er at
parkeringstilbudet ikke er jevnt fordelt på Forus. Parkeringsregistreringene fra 2013 viser en
variasjon på mellom 0,35 og 3,08 p-plasser per 100 m2 for 30 delområder på Forus og Lura. I noen
delområder kan det dermed være lite ledig kapasitet og i andre delområder mye ledig kapasitet.
Smart mobilitet
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 for å få opp beste alternativ for kollektivtransport, gange/sykkel, eventuelt
samkjøringsmuligheter og til slutt kjørerute om hun ønsker å kjøre bil, noe hun velger.
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. Ved å gå opp til 0,5 parkeringsplasser per
100 m2 BRA næringsareal vurderes det fremdeles at strategien kan oppnås.
Konsekvenser av endringer av planforslaget vurderes som nøytral i forholdt til opprinnelig
planforslag.
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b. Fortsatt gjennomkjøring Forusbeen til Røynebergsletta
Kapittel 3.2 i planbeskrivelsen 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 endelig planforslaget fordi det gir god fremkommelighet for bussveien samtidig som
næringslivets ønske om å fortsatt holde Forusbeen åpen imøtekommes.
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
næringslivets behov for interntransport på Forus vest. Denne veien skal også benyttes av ordinær
personbiltrafikk.
Konsekvenser av endringer av planforslaget vurderes som nøytral i forholdt til opprinnelig
planforslag.

Figur 3 Illustrasjon av anbefalt alternativ, lagt til grunn i plankartet. Åsenvegen stenges og Forusbeen

legges om i krysset Åsenvegen x Forusbeen.
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c. Adkomst Tvedtkvartalet over kanalen
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.
I forhold til opprinnelig planforslag vurderes endret adkomst til nordsiden av kanalen som ikke
vesentlig.
Konsekvenser av endringer av planforslaget vurderes som nøytral i forholdt til opprinnelig
planforslag.
Bidrar endringsforslagene til at samlet vurdering for tilrettelegging for industri og kombinerte
næringer, etablering av kjerneområder og økte andeler miljøvennlige transportformer endrer seg?
Tabellen viser endrede konsekvenser målt mot planforslaget ved hovedhøring.
Tema som er vurdert for endringer i endelig planforslag
Berøring av Sentrumsfunksjoner: Handel
Arealbruk og prinsipper for funksjonsblanding
Funksjonsblanding
Suksess- og lokaliseringskriteriene
Konkurransekraft transport lokal
Konkurransekraft transport regional
Langsiktig utviklingsperspektiv
Klyngefordeler
Kombinasjon bolig og næring
Konkurransekraft lokal
Konkurransekraft regional
Naboskap
Stedskvaliteter
Bygningsstruktur og bygningsmasse
Kulturminner og kulturmiljø
Støv og støyforhold
Ros

Negativ Nøytral Positiv

Nedenfor er vurdert konklusjonen når man sammenligner planforslaget ved tilleggshøring, med
nullalternativet. Konklusjonen er fortsatt positiv konsekvens:
Samlet vurdering av
Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til tilrettelegging for industri
planforslag ved
og kombinerte næringer, etablering av kjerneområder og økte andeler
tilleggshøring,
miljøvennlige transportformer. Det konkluderes at konsekvensene
sammenlignet med
samlet etter endringer ved tilleggshøringen fortsatt vurderes til positive,
nullalternativet
sammenlignet med nullalternativet.
Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
Etablering av kjerneområder
Økte andeler miljøvennlige transportformer
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6.4 Endringer etter styremøte 30.4.2019
6.4.1 Oppsummering av endringer og tema som berøres i KU ved styrets vedtak
Styrets vedtak:
1. Felt KJ2-A, KJ2-B, Kj2-C og KJ2-D, nord for Forusbeen i kjerneområde Koppholen justeres, slik at
formålsgrensen flyttes 6 meter lenger sør og plankart til IKDP Forus vil være i tråd med forslag
til plan 130 – 2579P for Tvedt-kvartalet.
2. Bestemmelse 5.3 ledd b. endres til: I felt H2 tillates kjøpesenterformål. Samlet arealramme for
tillatt detaljhandel framgår i til enhver tids gjeldende kommuneplan for Stavanger.
3. Nytt arealformål grønnstruktur i Høyspentparken mellom Traktorveien/Røynebergsletta i sør
og Moseidsletta i nord reduseres med 15 meter bredde. Arealet vises med næringsformål og
hensynssone grønnstruktur (H540_3-7). Ny retningslinje om hensynssonen tas inn: H540_3-7:
«Intensjonen er at arealet i fremtidig detaljregulering skal vises med en kombinasjon av areal
for offentlig grønnstruktur og areal for felles/privat grøntareal. Intensjonen er å danne en
grønn skjermingssone langs gang- og sykkelforbindelsen i Høyspentparken. De områder i
grønn skjermingssone som allmennheten forutsettes å ha tilgang til, må uansett reguleres til
offentlig formål. Det er ikke tillatt med stengsler innenfor hensynssonen.»
4. Grøntdrag mellom Moseidsletta og Solasplitten reduseres til 10 meter bredde.
5. Bestemmelse 1.4.1 endres ved at ledd b. og c. utgår, og ledd a. beholdes. Planbeskrivelsen
oppdateres med omtale av at trafikal situasjon vurderes fortløpende ved detaljplaner for
Koppholen kjerneområde.
6. I kjerneområdene og influensområdet til indre bussveitrase i IKDP blir det parkeringsnorm
tilsvarende sone 1 i høringsforslaget til Regionalplan. (0,5 plass per 100 m2 næring). I resten
av IKDP området settes parkeringsnormen tilsvarende 0,9 plass per 100 m2 næring.
7. Kostnader for rekkefølgekrav skal ikke være høyere enn i andre tilsvanernde næringsområder.
Rekkefølgekrav skal dekke opparbeidelser av tiltak av en nøktern standard.
8. H3 (IKEA tomta): Bestemmelser for området skal være i samsvar med den til enhver tid gjeldende
kommuneplan og/eller godkjent reguleringsplan i Sandnes kommune.
9. IKDP Forus skal revideres minst hvert 4. år i sammenheng med kommunenes kommuneplan.
10. Privateid grøntareal skal være en del av beregningsgrunnlaget for %BRA – må innarbeides i
bestemmelsene.
11. Grøntområdet ved Weatherford endres til næringsformål med hensynssone grønnstruktur.
Vedtakspunkt som berører KU er uthevet.
Endringsforslag

Strategi som er berørt
TilretteEtablering
legging for
av kjerneindustri og
områder
kombinerte
næringer

Økte
andeler
miljøvennlige
transportformer

1 (formålsutvidelse koppholen)
3 (høyspentparken)
4 (grøntdrag Moseidsletta)
6 (endret parkeringsnorm)
11 (grøntområdet weatherford)

6.4.2 Metode
Det henvises til avsnitt §5.2 der utredningsmetoden er beskrevet.
Endringene berører 4 strategier:
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Energi
nøytralt
Forus

Styrking
av
blågrønne
strukturer

Smart
Forus

•
•
•
•

Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer.
Etablering av kjerneområder.
Økte andeler miljøvennlig transportformer.
Styrking av blågrønne strukturer.

Samlet vurdering av
planforslag ved
hovedhøring

Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til tilrettelegging for industri
og kombinerte næringer. Det konkluderes at konsekvensene samlet
vurderes som positiv.
Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer

Det konkluderes at konsekvensene ved etablering av kjerneområder gir et
samlet positivt utslag.
Etablering av kjerneområder

Samlet vurdering av
planforslag ved
tilleggshøring,
sammenlignet med
nullalternativet

Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til tilrettelegging for
etablering av kjerneområder. Det konkluderes at konsekvensene samlet
etter endringer ved tilleggshøringen fortsatt vurderes til positive,
sammenlignet med nullalternativet.
Økte andeler miljøvennlige transportformer

Samlet vurdering av
planforslag ved
tilleggshøring,
sammenlignet med
nullalternativet

Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til tilrettelegging for
etablering av kjerneområder. Det konkluderes at konsekvensene samlet
etter endringer ved tilleggshøringen fortsatt vurderes til positive,
sammenlignet med nullalternativet.
Styrking av blågrønne strukturer

Disse 4 strategiene blir vurdert som helhet. For å gjøre det oversiktlig har vi samlet grøntdrag punkt
under ett.

6.4.3 Vurdering av endringer
Formålsutvidelse
Vedtakspunkt 1 (formålsutvidelse Koppholen)
Avgrensingen av formål langs Traktorveien flytes 6 m sørover å være i tråd med planforslag fra
Tvedtsenteret. Det legges dermed til rette for en begrenset økning av næringsformål. Det foreslås
ikke endring i senterets maksimum handelsramme. Utvidelse går til bekostning av Traktorveien.
Adkomst er sikret. Parkering er sikres gjennom detaljregulering. Grøntdrag langs kanalen bidrar til en
bedre tilknytning mellom Tvedtsenteret og ønsket stedskvalitet.
Konsekvenser vurderes som positiv i forholdt til opprinnelig planslag vedr. utvidelse av formål og
nøytral i forholdt til endringen i grøntdraget.
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Grøntdrag
Vedtakspunkt 3 (høyspentparken)
Nytt arealformål grønnstruktur i Høyspentparken mellom Traktorveien/Røynebergsletta i sør og
Moseidsletta i nord reduseres med 15 meter bredde. Arealet vises med næringsformål og
hensynssone grønnstruktur (H540_3-7). Ny retningslinje om hensynssonen tas inn: H540_3-7:
«Intensjonen er at arealet i fremtidig detaljregulering skal vises med en kombinasjon av areal for
offentlig grønnstruktur og areal for felles/privat grøntareal. Intensjonen er å danne en grønn
skjermingssone langs gang- og sykkelforbindelsen i Høyspentparken. De områder i grønn
skjermingssone som allmennheten forutsettes å ha tilgang til, må uansett reguleres til offentlig
formål. Det er ikke tillatt med stengsler innenfor hensynssonen.»
Vedtakspunkt 4 (grøntdrag Moseidsletta)
Grøntdrag mellom Moseidsletta og Solasplitten reduseres til 10 meter bredde.
Vedtakspunkt 11 (grøntområdet sør for Weatherford)
Grøntområdet ved Weatherford endres delvis til næringsformål med hensynssone H 540_8 med
retningslinje: Sonen skal sikre mulighet for framtidig gang-, sykkelforbindelse mellom Luramyrveien
og Stokkamyrveien. Areal nord for dagens øst-vest trase i Luramyrveien beholdes som grøntstruktur
samt areal øst for dagens kontorbygg på eiendom 69/3090 og Luramyrveiens nord-sør trase.
Hensynssone vest for kontorbygget på 69/3090 og Stokkamyrveien faller bort.
Vurdering
Grøntdrag nevnt i vedtakspunkt 3, 4 og 11 blir redusert når det gjelder formål, eller blir tatt ut, men
samtidig vil fremdeles være sikret gjennom en hensynssone.
Grøntdragene blir noenlunde mindre stor enn i det opprinnelige planforslag, men fremdeles får - på
sikt – de stedskvalitetene på Forus en betraktelig økning.
Konsekvenser av endringer av planforslaget vurderes som nøytral i forholdt til opprinnelig
planforslag.
Parkering
Vedtakspunkt 6 (endret parkeringsnorm)
I kjerneområdene og influensområdet til indre bussveitrase i IKDP blir det parkeringsnorm
tilsvarende sone 1 i høringsforslaget til Regionalplan. (0,5 plass per 100 m2 næring). I resten av IKDP
området settes parkeringsnormen tilsvarende 0,9 plass per 100 m2 næring.
Målet var utgangspunkt i en norm på 1 plass per 100 m2, noe som er sammenlignbart med andre
relevante områder. Forus har overkapasitet når det gjelder parkering. Justert bestemmelse tar ikke
bort overkapasitet, men vil – i forhold til dagens situasjon – redusere parkering på Forus i de
viktigste deler der det er et godt alternativ.
Forslag støtter opp om bussveien og arealstrategien der arbeidsintensive næringer skal plasseres
tettest på bussveien. 0,5 p-plasser pr 100 m2 BRA i kjerneområder og indre bussveisonen kommer til
å støtte prinsipper om miljøvennlige transportformer. Arealintensive virksomheter som for eksempel
kontorvirksomheter er godt egnet til det. De mer bilbaserte arbeidsekstensive virksomheter
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(kombinerte og industri næringer) får 0,9 p-plasser pr 100 m2 og er plassert utenfor de
influensområdene for god kollektiv transport.
Justert planforslag har et noen lunde lavere ambisjonsnivå med justert parkeringsbestemmelse, men
i forhold til dagens tilstand fremdeles en betydelig forbedring.
Konsekvenser av endringer av planforslaget vurderes som nøytral i forholdt til opprinnelig
planforslag.
Tabellen viser endrede konsekvenser målt mot planforslaget ved hovedhøring.
Tema som er vurdert for endringer i endelig planforslag
Berøring av Sentrumsfunksjoner: Handel
Arealbruk og prinsipper for funksjonsblanding
Funksjonsblanding
Suksess- og lokaliseringskriteriene
Konkurransekraft transport lokal
Konkurransekraft transport regional
Langsiktig utviklingsperspektiv
Klyngefordeler
Kombinasjon bolig og næring
Konkurransekraft lokal
Konkurransekraft regional
Naboskap
Stedskvaliteter
Bygningsstruktur og bygningsmasse
Kulturminner og kulturmiljø
Støv og støyforhold
Ros

Negativ Nøytral Positiv

Nedenfor er vurdert konklusjonen når man sammenligner planforslaget ved tilleggshøring, med
nullalternativet. Konklusjonen er fortsatt positiv konsekvens:
Samlet vurdering av
Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til tilrettelegging for industri
planforslag ved
og kombinerte næringer, etablering av kjerneområder og økte andeler
tilleggshøring,
miljøvennlige transportformer. Det konkluderes at konsekvensene
sammenlignet med
samlet etter endringer ved tilleggshøringen fortsatt vurderes til positive,
nullalternativet
sammenlignet med nullalternativet.
Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
Etablering av kjerneområder
Økte andeler miljøvennlige transportformer
Styrking av blågrønne strukturer
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7 Sammendrag av KU
7.1 Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
Samlet sett vurderes konsekvenser av planforslaget når det gjelder Strategi for tilrettelegging for
industri og kombinerte næringer som positiv sammenlignet med nullalternativet. Planforslaget
bidrar med en arealstrategi som styrker industri og kombinerte næringer.
Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
Sammenlignet med nullalternativet vil IKDP Forus:
• Gi tilstrekkelig areal og økt forutsigbarhet for lokalisering av industri og kombinerte
næringsvirksomheter i Forus området.
• Gi et positivt bidrag til fremtidig tilpasningsevne for industri og kombinerte næringer
• Gi styrket konkurransekraft gjennom nye områdekvaliteter, transportløsninger, identitet,
langsiktige rammer og utvidelsesmuligheter.
• Gi muligheter for å etablere nye arbeidsplasser.
• Gi en tydeligere avgrensning mellom kontor/bolig og industri/ kombinerte næringer.
• Bidra til styrking av eksisterende stedskvaliteter
• Oppfordre til transformasjon og økt arealutnyttelse.
• Sikre miljøhensyn ved videreutvikling og etablering av nye industri- og
kombinasjonsvirksomheter.
Sammenlignet med nullalternativet vurderes følgende konsekvenser som nøytrale:
• Gjennomføring av organisatoriske tiltak, fordi disse er gjennomførbare både i nullalternativet og
i planforslaget.
• Kulturminner og kulturmiljø, verneverdige kulturminner blir ikke berørt i planforslaget. Vernede
kulturminner får lik situasjon i planforslaget og i nullalternativet.

7.2 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
attraktivitet for nye kontorvirksomheter med sine arbeidstakere. Planforslaget styrker
tilretteleggingen for kontorvirksomheter gjennom utvikling av kjerneområder. Kjerneområdene
støtter areal- og transportstrategien i planen med økt tilrettelegging for kollektiv, gange og sykkel.
Etablering av kjerneområder
Sammenlignet med nullalternativet vil IKDP Forus ved etablering av kjerneområder:
• I liten grad påvirke næringsutvikling i senterområdene i Sandnes, Sola og Stavanger.
• Tilføre nye tilbud og kvaliteter i Forus området, eksempelvis grøntområder, gang og
sykkelforbindelser, tjenester, lokalt kulturtilbud, nærhandel og boliger i noen av
kjerneområdene.
• Stimulere til næringsutvikling, blant annet gjennom:
o Forbedret transport og adkomstforhold
o Økt andel møteplasser
o Bidrag til stedsidentitet/stedsmarkører
o Samlokalisering av «likesinnede» virksomheter
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•
•

Styrke eksisterende stedskvaliteter
Gi positiv stimulans for gjennomføring av transformasjon og fortetting i eksiterende
næringsområder.

Sammenlignet med nullalternativet vurderes følgende konsekvens som nøytral:
• Sårbarhet i kjerneområdene som følge av større folkemengder som samles enn ved
nullalternativet.

7.3 Økte andeler miljøvennlige transportformer
Samlet sett vurderes konsekvenser av planforslaget når det gjelder økte andeler miljøvennlige
transportformer som positive sammenlignet med nullalternativet. Planforslaget vil bidra til
nullvekstmålet, samtidig som næringstransport får bedre tilgang til veinettet.
Økte andeler miljøvennlige transportformer
Sammenlignet med nullalternativet er det forventet at IKDP Forus vil ha følgende positive
konsekvenser:
• Lokalisering av kontorarbeidsplasser ved utvalgte bussveiholdeplasser bidrar til økte andeler
kollektivreisende.
• Styrker gang- og sykkelnettverket.
• Styrker kapasitet på hoved- samleveinettet for næringstransport.
• Positive konsekvenser for klimaregnskap og energiplanlegging med lavere utslipp av CO2.
• Bedre muligheter til klimatilpasning og overvannshåndtering.
• Muligheter for bedre folkehelse ved forbedret kollektivtilgang til kontorarbeidsplasser og
forbedret veinett for gange- og sykkel.
Ved sammenligning mellom nullalternativ og IKDP Forus vil økte bruk av miljøvennlige
transportformer gi nøytral konsekvens ved vurdering av risiko og sårbarhet:
• Risiko og sårbarhet vurderes med nøytral konsekvens. Helsegevinst ved økt antall gående og
syklende. Mulighet for at flere skader seg i trafikken må forebygges gjennom
trafikksikkerhetstiltak i påfølgende regulering.
• Satsing på økt andel kollektivreiser kan medføre at mennesker utsettes for forstyrrelser og terror.
Konsekvens vurderes som nøytral fordi bussveien er med i nullalternativet også, og
konsekvensene ville bli det samme.

7.4 Energinøytralt Forus.
Samlet sett vurderes konsekvenser av planforslaget når det gjelder et energinøytralt Forus som
positive i forhold til nullalternativet. Planforslaget bidrar til lavere CO2 utslipp ved en arealstrategi
som øker lønnsomheten ved å satse på fjernvarme og lokal forsyning til kjølesystemer.
Energinøytralt Forus
I henhold til nullalternativet vil IKDP-Forus ved satsing på energinøytralt Forus gi:
• Økt tetthet med bedre tilrettelegging for vannbåren varme. IKDP Forus gi mulighet for en
offensiv og felles satsing på fornybar, bærekraftig og vannbåren energi.
Energinøytralt Forus vil sammenlignet med nullalternativ i IKDP gi nøytral konsekvens:
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•
•
•

Vedrørende reduksjon av energibruk i bygg. Tiltak kreves uavhengig av IKDP.
Elektrifisering av kjøretøy og dermed reduksjon av utslipp av klimagasser skjer uavhengig av
tiltak i IKDP Forus.
Vedrørende risiko og sårbarhet, fordi risiko for langvarig strømbrudd ikke påvirkes av IKDP Forus.
Forus blir noe mer sårbart for forstyrrelse med felles varme- og energianlegg, men individuelle
ulykker med slike anlegg vil avta.

7.5 Styrking av blågrønne strukturer
Samlet sett vurderes konsekvenser av planforslaget når det gjelder styrking av blågrønne strukturer
som positive sammenlignet med nullalternativet. Planforslaget vil bidra til mer grønt og mer vann på
Forus.
Styrking av blågrønne strukturer.
I henhold til nullalternativet vil IKDP-Forus ved styrking av blågrønne strukturer:
• Øke vannflater og grøntareal som vil gi positive konsekvenser for tilgang til grøntareal.
• Utforming og tilgjengeligheten til kanalene forbedres og vil styrke opplevelsesmulighetene.
• Friluftsmuligheter påvirkes positivt gjennom økt grøntareal.
• Stedsidentitet og attraktivitet styrkes gjennom økt areal for grønne og blå strukturer og vil gi et
mer variert og mer lesbart bylandskap.
• Positiv konsekvens for biologisk mangfold og etableringsmuligheter for nytt naturmangfold.
• Forbedrede blå-grønne strukturer bidrar til økt klimatilpasning med muligheter for
overvannshåndtering og forebygger risiko og sårbarhet for flom.
Det er ikke avdekket konsekvenser som er nøytrale.

7.6 Smart Forus
Samlet sett vurderes konsekvenser av planforslaget når det gjelder Smart Forus som positive i
forhold til nullalternativet.
Smart Forus
I forhold til nullalternativet vil smartbysatsing i IKDP-Forus:
• Tilrettelegge for mer effektiv arealbruk og samlokalisering av virksomheter med fellestrekk kan
utløse smarte løsninger der deling står sentralt.
• Samlokalisering og nye møteplasser kan invitere til delefellesskaper, innovasjon,
entreprenørskap, styrking av Forus som varemerke og produktivitet.
• Smart mobilitet og positive bidrag til klimaregnskap ved å legge til rette for korte avstander for
energitransport og konsentrasjon av arbeidsplasser ved bussveien.
• Bidra positivt til levekår og trivsel for beboere og ansatte i området.
Sammenlignet med nullalternativet vurderes følgende konsekvenser som nøytrale:
• Energiplanlegging. Både nullalternativet og planforslag kan tilby rasjonelle smarte fellesløsninger
for energi.
• Klimatilpasning og overvannshåndtering kan skje effektivt i både nullalternativet og
planforslaget gjennom organisatoriske tiltak.
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•
•

Smart mobilitet. Tekniske framskritt vil også kunne skje i nullalternativet (el-bil, el-sykkel).
Organisatoriske tiltak trenger ikke arealendringer og kan derfor også forventes i nullalternativet.
Risiko og sårbarhet. Noe økt sårbarhet som følge av digitalisering og konsentrasjon av
arbeidsplasser i utvalgte områder.

7.7 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.

7.8 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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