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

Forfall:
Kopi til:

Styret for IKDP Forus
Fjernmøte via video (Teams)
13. mai 2020 kl 13:00-13:40
Stanley Wirak
Referent: Leif Aarthun Ims
Stanley Wirak, Martin S. Håland, John Peter Hernes, Kari Nessa Nordtun, Frode
Myrhol, Tom Henning Slethei, Kari Tengesdal Wold, Tor Jan Reke. Gareth Doolan
(observatør)
Inger Klippen, Marianne Chesak (observatør)
Vara: Arne Bucholdt Espedal, Erlend Kristensen, Inger Lise Erga, Kjartan A. Lunde,
Dagny S. Hausken, Frede Cappelen, Margrete Dysjaland, Stig Hansen, Nora
Nilsen.
Rådmannsgruppen: Ingrid Nordbø, Bodil Sivertsen, Per Kristian Vareide, Rune
Veenstra, Gunn Jorunn Aasland, Leif Aarthun Ims,
Prosjektleder: Martin Tengesdal Torstenbø.

PROTOKOLL FRA STYRETS MØTE 13.05.2020
Sak nr.:
01/20

Konstituering av nytt styre
Vedtak: Stanley Wirak velges til leder og Kari Nessa Nordtun velges til nestleder i styret
for IKDP Forus.

02/20

Presisering av vedtakspunkt
• Saksunderlag var sendt ut 29. april. Stanley Wirak redegjorde kort for
hovedpunktene tilknytttet temaene som i saksunderlaget er vurdert å stå
igjen for mulig videre bearbeidelse før planen kan vedtas.
• Styret ønsket at Sandnes kommune ved administrasjonen tar ansvaret for
prosjektledelsen for fullføringen av arbeidet med planen. Det ble
understreket at administrasjonen i Sola og Stavanger skal involveres i den
videre bearbeidingen av planen, på tilsvarende måte som har vært gjort hittil
i arbeidet med IKDP Forus.
• Prosjektledelsen ble bedt om å:
• Sikre prioritering av arbeidet med planen i de tre kommunene og god
framdrift
• Snarlig å utarbeide en framdriftsplan som muliggjør fullføring av
arbeidet i løpet av 2020
• Kalle inn til neste styremøte i løpet av juni måned.
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•
•
•

•
•
•

Gjennomføre medvirkning i form av et møte med berørte parter og
interessenter i løpet av juni måned.
Stanley Wirak la fram forslag til vedtak i saken.
Det ble i tilknytning til første kulepunkt i forslaget kommentert at det bør
vurderes om en slik formulering gir grunnlag for konkurransevridning i
forhold til andre aktører som ikke direkte berøres av dette punktet.
Styret påpekte viktigheten av at planen for Forus er en realiserbar plan.
Styret ga sin tilslutning til følgende vedtak:

Nødvendig bearbeiding gjennomføres for de temaene som styret anbefaler å
arbeide videre med. Det tas sikte på å få lagt frem en bearbeidet plan til
sluttbehandling.
Styret anbefaler at følgende tema bearbeides:
o Næringskategorier og økt kontorandel: Eksisterende eiendommer med
bebygd høy kontorandel i området kan vurderes tillatt med høyere
kontorandel enn hva nåværende IKDP planforslag omfatter.
o Rekkefølgetiltak: Basert på utbyggingspotensial og utførte
kostnadsberegninger av infrastruktur tilknyttet rekkefølgetiltak, vurdere å
fastsette faste beløp per område som kostnadsbidrag fra utbyggere til
rekkefølgetiltak. Kostnadene tilknyttet rekkefølgetiltakene skal ikke være
høyere enn for andre sammenlignbare områder.
o Grønnstruktur og kjerneområder: Attraktiviteten i kjerneområdene skal
sikres gjennom tiltak som tilstrekkelig grøntstruktur i tråd med
hovedmålene for planen.
o Medvirkning: Opplegg for medvirkning skal spesielt omfatte temaet
rekkefølgetiltak.

03/20

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Referatet er foreløpig utgave og godkjennes i neste styremøte.
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Sak 5/20 Beskrivelse og forslag til løsning av vedtakspunkt
Hensikten med notatet er å legge frem kommunedirektørenes/rådmennenes forslag til løsninger på
vedtakspunktene fra forrige styremøte. Administrasjonen har prioritert en rask fremdrift basert på
signalene fra forrige styringsmøte, og det er dermed en kortfattet fremstilling som presenteres her.

1. Vedtak fra forrige styremøte
Styret vedtok i møte 13 mai:
Nødvendig bearbeiding gjennomføres for de temaene som styret anbefaler å arbeide videre med. Det
tas sikte på å få lagt frem en bearbeidet plan til sluttbehandling.
Styret anbefaler at følgende tema bearbeides:
•

•

•
•

Næringskategorier og økt kontorandel: Eksisterende eiendommer med bebygd høy
kontorandel i området kan vurderes tillatt med høyere kontorandel enn hva nåværende IKDP
planforslag omfatter.
Rekkefølgetiltak: Basert på utbyggingspotensial og utførte kostnadsberegninger av
infrastruktur tilknyttet rekkefølgetiltak, vurdere å fastsette faste beløp per område som
kostnadsbidrag fra utbyggere til rekkefølgetiltak. Kostnadene tilknyttet rekkefølgetiltakene
skal ikke være høyere enn for andre sammenlignbare områder.
Grønnstruktur og kjerneområder: Attraktiviteten i kjerneområdene skal sikres gjennom tiltak
som tilstrekkelig grøntstruktur i tråd med hovedmålene for planen.
Medvirkning: Opplegg for medvirkning skal spesielt omfatte temaet rekkefølgetiltak.

2. Avklaringer før videre arbeid
I det neste kapittelet beskrives administrasjonens forståelse av hvordan de ulike vedtakspunktene
kan jobbes videre med, som et utgangspunkt for å etablere en viktig, felles forståelse i styret og i
administrasjonen av dette. Hvert av de fire vedtakspunktene først bli omtalt med en kort beskrivelse,
deretter foreslås forslag til løsning. Det første vedtakspunktet vil bli presentert med to alternative
forslag til løsning.

3. Beskrivelse og forslag til løsning på vedtakspunkt
Næringskategorier og økt kontorandel: Eksisterende eiendommer med bebygd høy kontorandel i
området kan vurderes tillatt med høyere kontorandel enn hva nåværende IKDP planforslag omfatter.
Alternativ 1: Intensjonene i planforslaget videreføres
Beskrivelse:
Utvikling av kjerneområder er et sentralt grep i IKDP Forus for å sikre måloppnåelse på alle tre
hovedmål for planen. Strategien er foreslått for å samle kontorvirksomheter til kollektivbetjente
områder og utvikle/forsterke attraktive næringsområder i Forusområdet. Kjerneområdene skal gi
næringslivet gode forutsetninger for næringsvirksomhet med samlokalisering av
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kontorarbeidsplasser og møtesteder, økt stedskvalitet og legge grunnlag for økte andeler
miljøvennlige reiser til arbeidsplasskonsentrasjonene på Forus.
Dagens planforslag legger til grunn en tydelig differensiering av de ulike næringskategoriene, hvor
det kun er i kjerneområdene det er tillat med rene kontorbygg. I prinsippsaken, som ble vedtatt av de
tre kommunestyrene etter en forutgående høring, var kontorutbygging langt bussaksen utenfor
kjerneområdene vurdert som en langsiktig utviklingsretning.
Planarbeidet i IKDP Forus, samt Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen, har vist at det
er overskudd av kontorarealer med nærhet til bussveiene. Det er vurdert at det også er behov for å
reservere areal til industri og kombinerte næringer i Forusområdet. Ved utarbeiding av planforslag
ble det vurdert at det er mer utfordrende å sikre arealer til industriformål og kombibedrifter på
lengre sikt, enn å åpne opp for rene kontorbygg utenfor kjerneområdene. Det ble også vurdert slik at
dersom ikke arealene utenfor kjerneområdene forbeholdes industri og kombinerte næringer, kan
arealtilgangen til disse virksomheten bli redusert innen utgangen av planhorisonten og svekke Forus
som et allsidig næringsområde.
Forslag til løsning, alternativ 1:
De overordnede intensjonene og vedtatte prinsippene i planforslaget videreføres, og det satses
videre på kjerneområdene som områder forbeholdt rene kontorbygg. Dette er sentrale,
strukturerende grep i planen.

Alternativ 2: Eksisterende kontorområder utenfor kjerneområdene åpnes opp for høyere
kontorandel
Beskrivelse:
Som oversiktskartet viser nedenfor, er det i dag kontorbygg spredt over store deler av Forusområdet.
Dette kommer som resultat av en utvikling gjennom flere tiår hvor føringene for utvikling har vært
annerledes enn de vi har i dag.
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Figur 1: Figuren viser omriss av planområdet hvor eksisterende kontorbygg er vist med blå skravur,
bussveisonen markert med gult, bussveitrasé og regulerte bussveiholdeplasser med grønt og
kjerneområdene med rødt.
Lokaliseringen av flere av dagens kontorbygninger er ikke tilpasset bussveiens trase og dagens
kollektivsystem, og flere av kontorbygningene ble også oppført før dette var vedtatt. En del av
eksisterende kontorbygninger har derfor en bilbasert lokalisering. Som illustrasjonen viser er det
også i liten grad eksisterende kontorbygninger innenfor de områdene som i planen er avsatt til
kjerneområder, utenom kjerneområdet Kanalsletta på Sola som er et nyere utbyggingsprosjekt.
Kjerneområdene er valgt basert på kriterier som bl.a. busstilgjengelighet og utviklingspotensiale,
gjennom en egen prosess i planarbeidet.
Planforslaget IKDP Forus har ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at alle eksisterende kontorbygg kan
fortsette sin virksomhet så lenge de ønsker, og ikke utvider sin virksomhet på en måte som krever
tillatelse etter plan- og bygningsloven.
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Det finnes enkelte eksisterende kontorområder utenfor kjerneområdene med godkjent
reguleringsplan som legger til rette for etablering/utvidelse av kontorbygg som enda ikke er realisert.
Et eksempel på dette er Equinor-tomten i Sandnes kommune, som grenser til kjerneområdet
Koppholen i øst, hvor det var tiltenkt nytt hovedkontor for Equinor. Som en konsekvens av
planforslaget for IKDP kan ikke denne tomten bygges ut etter godkjent reguleringsplan som la opp til
100% kontorandel.
Som figuren illustrerer er det i dag en stor andel kontorbygninger utenfor kjerneområdene og
prosjektgruppen har ikke vurdert i detalj hvilke områder som evt. er egnet for en høyrere
kontorandel. Et kriterium som må legges til grunn i den videre vurderingen er nærhet til
bussveiholdeplass (høyverdig kollektivtilbud). Et avvik fra dette vil kunne vil medføre innsigelse fra
overordnede myndigheter om det ikke tas hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging som
ligger til grunn i kommunene osv.
Forslag til løsning:
Prosjektgruppen vurderer nærmere hvilke områder utenfor kjerneområdene som evt. er egnet for en
høyrere kontorandel. Nærhet til bussveiaksen legges til grunn som kriterier for vurderingen.

Rekkefølgetiltak: Basert på utbyggingspotensial og utførte kostnadsberegninger av infrastruktur
tilknyttet rekkefølgetiltak, vurdere å fastsette faste beløp per område som kostnadsbidrag fra
utbyggere til rekkefølgetiltak. Kostnadene tilknyttet rekkefølgetiltakene skal ikke være høyere enn for
andre sammenlignbare områder.
Beskrivelse:
Det er svært vanskelig å sammenligne kostnadsbidrag mellom områder da områdene er forskjellige
både i innhold, utfordringer og løsninger. Kostnadsbidragene er stort sett til feltekstern infrastruktur
og er et gjennomsnittlig tall for et større område. En enkel tommelfingerregel som ofte legges til
grunn for å vurdere pris for næringsareal i sentrale områder er 1500 kr per m² BRA. Jo mer usentral
en næringseiendom er, dess mindre leie er mulig å oppnå og den tålte belastningen på
infrastrukturbidrag synker tilsvarende.
Prosjektgruppa har vurdert muligheten for at IKDP Forus kan vedta faste beløp som kostnadsbidrag
til gjennomføring av planen. Gjennomgangen viser at plan- og bygningsloven ikke åpner opp for å
fastsette eksakte beløp pr område for rekkefølgetiltak i kommunedelplaner. Sandnes kommune
hadde eksempelvis en slik løsning i sin tidligere sentrumsplan, men denne løsningen ble ikke
akseptert av Sivilombudsmannen. Den aktuelle bestemmelsen i kommunedelplan for Sandnes
sentrum ble som følge av Sivilombudsmannens sak omarbeidet, og ny kommunedelplan har nå en
lignende løsning som er skissert i planforslaget for IKDP Forus.
Forus næringspark (FNP) har via sitt heleide datterselskap Forus Utvikling hatt ansvar for
gjennomføring av rekkefølgetiltak på deler av Forus siden 2005. Forus utvikling har gjennom inngåtte
bidragsavtaler ved tomtekjøp et fast kostnadsbidrag pr m² BRA. Forus utvikling er å regne som en
privat aktør og har hjemmel til å inngå privatrettslige avtaler som opererer med faste
kostnadsbidrag. Pr 2019 er bidraget 426 kr/m² BRA eks mva.
Med bakgrunn i erfaringstall fra 2017, den generelle markedsutviklingen, og tilgjengelig
utbyggingsareal i planen, anslår Forus Næringspark at det i perioden frem mot 2040 vil bli bygd ca.
800.000 m2 BRA innenfor planområdet til IKDP Forus. Dette tallet er lagt til grunn for beregninger og
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analyser Asplan Viak har gjort av kostnader til rekkefølgekrav for IKDP Forus. Totalkostnadene for
rekkefølgekravene er beregnet til å være omtrent 335 millioner, dette gir en gjennomsnittlig pris på
omtrent 420,- kr pr m² BRA totalt. Det er i snitt høyere for kjerneområdene og noe lavere for
områdene utenfor. Eventuelle privatrettslige forpliktelser mellom tiltakshaver/tomtekjøper og Forus
Næringspark er ikke medregnet i disse beregninger.
Vedtakspunktet ønsker å se til andre næringsområder for å se om kostnadsbidragene pr m2 BRA
utbyggingsareal på Forus ligger over eller under det som kan forventes av bynære og
sammenlignbare næringsområder. Det er hentet informasjon fra andre steder i landet og lokalt, men
ingen områder kan sammenlignes direkte. Det er vanskelig å sammenligne da områdene er
forskjellige både i innhold, utfordringer og løsninger. Det er et stort spenn i kostnadsbidrag pr m²
BRA utbyggingsareal i andre næringsområder.
De laveste kostnadsbidragene finner vi på Håland ved Bryne. Dette er et industriområde med få
bykvaliteter. Lade-Leangen-Rotvoll i Trondheim har også lave kostnadsbidrag på nivå med Forus i
dag.
Jåttåvågen 1, Nyhavna og Lilleborgområdet i Trondheim, samt enkelte prosjekter i Oslo har
kostnadsbidrag tilsvarende ca. 1500 kr pr m² BRA for næringstomter eller litt over.
De høyeste kostnadsbidragene, av de områdene prosjektgruppa har fått informasjon om, er områder
som Jåttåvågen 2, sykehusområdet på Ullandhaug, Mindemyren i Bergen, Bekkestua og Sandvika øst
i Bærum. I disse områdene ligger kostnadsbidraget på mellom 1800-3000 kr pr m².
Forslag til løsning:
Plan- og bygningsloven åpner ikke opp for å fastsette eksakte beløp for rekkefølgetiltak i
kommunedelplaner. Med bakgrunn i plan- og bygningsloven kan det ikke fastsettes faste beløp pr
område som kostnadsbidrag fra utbyggere til rekkefølgetiltak i IKDP Forus.
Kostnader som utløses av rekkefølgekrav er beregnet og analysert i rapportene «Beregning av
realistisk utbyggingspotensial og kostnadsbidrag» og «Kostnadsberegning av infrastruktur».
Rekkefølgekravene som utløses av IKDP Forus ikke er høyere enn andre tilsvarende næringsområder.
Det legges til grunn sammenligning med næringsområder med tilsvarende sentralitet og bredde i
bedrifter/næringskategorier i andre byområder. Kommunedirektørene/rådmennene vurderer at
kostnader som utløses av rekkefølgetiltak er tilstrekkelig vurdert i forhold til plannivået.

Grønnstruktur og kjerneområder: Attraktiviteten i kjerneområdene skal sikres gjennom tiltak som
tilstrekkelig grøntstruktur i tråd med hovedmålene for planen.
Beskrivelse:
Noe av særpreget for kjerneområdene er de urbane aksene som skal opparbeides og fungere som et
samlingspunkt i hvert av kjerneområdet. Kjerneområdene vil fungere som naturlige målpunkt i
området, og grønnstrukturen i plankartet er i stor grad bygget opp for å ledes til kjerneområdet.
Uteområdene er tenkt med en høy kvalitet, hvor de blågrønne elementene vil gi deler av Forus en
sterkere egenart med attraktive steder og gode møteplasser. På bakgrunn av dette har også
kjerneområdene en noe høyere gjennomsnittlig pris for rekkefølgetiltak. De fire kjerneområdene har
en beregnet kostnad på omtrent 950,- kr pr m² mens de øvrige områdene utenfor kjerneområdene
har en betydelig lavere snittpris.
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Forslag til løsning:
Tiltakene er sikret gjennom rekkefølgekrav som er gjort juridisk bindende gjennom
planbestemmelsene. Det vurderes som at grønnstrukturen i tilknytning til kjerneområdene er godt
forankret i plandokumentene.

Medvirkning: Opplegg for medvirkning skal spesielt omfatte temaet rekkefølgetiltak.
Beskrivelse:
For å opprettholde fremdriften er det vurdert at det er mest effektivt å invitere noen av de mest
sentrale aktørene i området til et kontaktmøte for å legge frem sine syn for styret. FNP (Forus
næringspark) og næringsforeningen er og har vært noen av de viktigste stemmene i arbeidet
gjennom hele planprosessen og representerer en stor andel aktører på Forus. FNP har imidlertid gitt
tilbakemelding om at de ikke ønsket å stille på kontaktmøte da de mente det var en åpenbar
interessekonflikt mellom kommunenes rolle som planmyndighet og kommunenes rolle som
kommersiell aktør i området.
Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland er også invitert til denne delen av møte for å
observere. Dette kontaktmøtet avholdes i forkant av styremøte.
Forslag til løsning:
Innspillene som kommer i kontaktmøte vil være med å legge grunnlaget for videre vurdering av
nødvendigheten av rekkefølgetiltakene. Etter bearbeidingen vil administrasjonen legge frem
eventuelle forslag til endringer for rekkefølgetiltakene.

4. Videre fremdrift og mulig fremdriftsplan
Videre fremdrift avhenger i stor grad hvilket alternativ som velges for første vedtakspunkt:
Næringskategorier og økt kontorandel: Eksisterende eiendommer med bebygd høy kontorandel i
området kan vurderes tillatt med høyere kontorandel enn hva nåværende IKDP planforslag omfatter.
Her er det foreslått to alternativer til vedtak, det første alternativet bygger videre på dagens løsning
med en fortsatt satsning på kjerneområdene, mens alternativ 2 åpner opp for vurdering av en høyere
kontorandel på gitte steder utenfor kjerneområdene.

Alternativ 1: Planen bygger videre på de hovedprinsipp som planen er basert på og det vil ikke være
behov for en ny høringsrunde. Den avgjørende faktoren om planen må på en begrenset høring er
hvorvidt rekkefølgetiltakene endres. I forbindelse med eventuelle endringer av rekkefølgetiltak vil
også RFK og FM involveres i en tidlig fase i den hensikt å utarbeide en omforent løsning og for å
unngå innsigelse. Med forbehold at endringene ikke fører til for omfattende endringer er det
estimert fullført plan i fjerde kvartal 2020.
Alternativ 2:
Alternativet representerer et avvik fra opprinnelig plan, ved at det tillates rene kontorbygg utenfor
kjerneområdene. Dette avviket fra tidligere planforslag vil normalt utløse behov for ny begrenset
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høringsrunde. Varigheten av dette arbeidet avhenger i stor grad av hvor omfattende endringer som
gjøres. Større endringer krever lengre tid og innebærer en større usikkerhet. Det er også usikkert
hvordan overordnede myndigheter vil respondere på endringer i planforslaget. Planen kan
ferdigstilles i løpet av første kvartal 2021 men det er en betydelig risiko for forsinkelser.
Mulig fremdriftsplan:
•
•

Alternativ 1: Estimert fullført plan i fjerde kvartal 2020
Alternativ 2: Første kvartal 2021, med risiko for ytterligere forsinkelser.

5. Oppsummering
To av de seks strategiske grepene som er lagt til grunn for planarbeidet er Etablering av
kjerneområder og Tilrettelegging for industri og kombinerte områder. Begge disse strategiske
grepene utfordres dersom kontorandelen økes utenfor kjerneområdene. Dette vil kunne svekke
betydningen av kjerneområdene. Det er vurdert behov for å reservere areal til industri og
kombinerte næringer i Forusområdet. Planarbeidet i IKDP Forus, samt Regional næringsarealstrategi
for Stavanger-regionen, har vist at det er overskudd av kontorarealer med nærhet til bussveiene. Det
er mer utfordrende å sikre arealer til industriformål og kombibedrifter. Dersom ikke arealene utenfor
kjerneområdene forbeholdes industri og kombinerte næringer kan arealtilgangen til disse
virksomheten bli betydelig redusert innen utgangen av planhorisonten og kanskje svekke Forus som
et allsidig næringsområde.
I Utviklingsplan for Rogaland «Regional planstrategi 2021-2024» utgitt av Rogaland fylkeskommune
er planarbeidet for IKDP Forus omtalt som en regional viktig interkommunal plan:
[..] Fylkeskommunen vil være beredt med ressurser til å støtte kommunene i dette regionalt viktige
planarbeidet. Fylkeskommunen har også mulighet til å integrere sentrale grep i den interkommunale
planen i Regionalplan for Jæren. Dette kan være hensiktsmessig dersom gjennomføringsevnen svikter
med hensyn til framdrift eller samarbeid.
Med dette gir fylkeskommunen et tydelig signal om at ytterligere utsettelser i fremdriften kan føre til
at grep i IKDP kan legges inn som direkte føringer i Regionalplan for Jæren. Forusområdet har vært
under kontinuerlig planlegging siden starten av 2015 og en snarest mulig sluttføring av planen er
viktig for å gi forutsigbare rammevilkår for grunneiere og eiendomsutviklere i området.

6. Forslag til vedtak
Styret gjør følgende vedtak:
•

Næringskategorier og økt kontorandel:

Det foreligger to ulike forslag til vedtak.

•

Alternativ 1: Intensjonene i planforslaget videreføres
Alternativ 2: Det åpnes opp for en høyere kontorandel innenfor influensområdet
til bussveien utenfor kjerneområdene.
Styret ber om at det arbeides videre med alternativ ….

•

Rekkefølgetiltak:

o
o

o

Bestemmelsene for rekkefølgetiltak videreføres.
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•

Grønnstruktur og kjerneområder:
o

•

Bestemmelsene for grønnstruktur i kjerneområdene videreføres.

Medvirkning:
o

Medvirkning er sikret gjennom avholdt kontaktmøte og eventuelt gjennom
fremtidige høringer.
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