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PROTOKOLL FRA STYRETS MØTE 02.10.2020   
       

Sak nr.:  
07/20 Protokoll fra styrets møte, 24.06. 

 
Sissel Vikse Falch viser til at feil person, Inger Klippen, er blitt kalt inn i hennes sted til 
tidligere styremøter. Dette er nå rettet opp i. 
 
Kari Nessa Nordtun: Det har vært dialog knyttet til vedtakspunkt om hvilke områder 
som skal utredes med høyere kontorandel. I vedtaket er det referatført: 

Alternativ 2: Det åpnes opp for en høyere kontorandel innenfor influensområdet til 
bussveien utenfor kjerneområdene.  
• Styret ber om at det arbeides videre med alternativ 2. Styret understreker 
viktigheten av å bygge opp om kjerneområdene.  
 

Det var uenighet om det i møtet 24. juni ble vedtatt at det skal presiseres at alternativ 
2 også skal gjelde for øvrige kollektivakser utenfor bussveiaksen. Det ble påpekt at 
områdene utenfor bussveien også er utredet i saksfremlegget slik at begge 
synspunkter uansett er blitt utredet, uavhengig av vedtak 24. juni. 
 

08/20 Beskrivelse og forslag til løsning av vedtakspunkt   
Stanley Wirak: Viser til innspill fra Næringsforeningen og næringsaktører på Forus.  
Viser til at det er ca. 4000 arbeidsplasser, som er en del av de store oljeselskap i 
regionen, langs kollektivtrasé utenfor bussveiaksen. Ønsker å bygge opp om 
kjerneområdene, men det må ikke gå på bekostning av eksisterende kontorområder. 
Foreslår endringer basert på innspill i sist styremøte. Følgende forslag til vedtak: 
 



1. Der det foreligger godkjente reguleringsplaner skal ikke kontorandel og 
utnyttelsesgrad reduseres. 
 
2. Det gis anledning til tilsvarende kontorandel og utnyttelsesgrad langs 
bussveien og kollektivaksene i området som for kjerneområdene. 
 
3. Grøntområder som er tatt inn i planen er for illustrasjonsformål. Omfang og 
form må vurderes i forbindelse med framtidige reguleringsplaner/endringer.  
Dersom de skisserte grøntområdene ikke setter urimelige begrensninger for 
utnyttelse av eiendommene, bør disse søkes innarbeidet i reguleringsplanene. 
Matrise som beskriver mulige rekkefølgekrav tas ut for å unngå uklarheter om 
hva som er grunnlag for eventuelle innsigelser. 
 
4. Nivået og omfang av rekkefølgekrav må vurderes i forbindelse med 
behandling av reguleringsplaner. Kostnader for rekkefølgekrav kan ikke være 
høyere enn for andre sammenlignbare næringsområder. Det må tas inn 
formuleringer som sikrer at planen er økonomisk bærekraftig for næringslivet 
og som sikrer god arealutnyttelse og attraktive næringsområder. 
 
5. Området nær IVAR sitt anlegg og forbrenningsanlegget legges inn for 
utnyttelse for framtidig område for bedrifter innen sirkulærøkonomi. Dette er 
samfunnsmessig viktig aktivitet og vil redusere transportbehovet vesentlig. 
Området ligger også utenfor langsiktig grense for landbruk. 
 

Dersom administrasjonen mener at saken må ut på ny høring før endelig vedtak i de 
tre kommunestyrene, ber styret om at dette gjøres så fort som mulig. Dersom det ikke 
er nødvendig med ny høring bes saken framlagt for kommunestyrene for behandling. 
 
Kari Nessa Nordtun. Mandatet for styremedlemmene fra Stavanger er begrenset til 
kommunestyrets forslag til vedtak, hvor et flertall stemte for å vedta planen. 
Stavanger er opptatt av å finne omforente løsninger i dette viktige næringsområdet. 
De forslagene som blir foreslått av Wirak blir for omfattende for Stavanger. Stavanger 
støtter opp om å ta inn nytt område for renovasjonen IKS, og sende det på høring. 
Kunne også sett på alternativ 2 i saksfremlegget, men ønsker en mer detaljert 
beskrivelse av hvor de nye kontorområdene skal lokaliseres. Foreslo å ta en timeout 
med de ulike delegasjonslederne for å diskutere punktene i forslaget til Wirak. 
 
Stanley Wirak: Administrasjonen må vurdere om det skal på ny høring. Er også mulig å 
sende det til administrasjonen for å få de foreslåtte punktene innarbeidet. 
 
Det ble en pause i møte hvor de ulike delegasjonslederne diskuterte formulering av 
vedtakspunkt. 
 
Wirak: Er foreslått flere nye formuleringer i forslag til vedtakspunkt. Det er blant 
annet tatt inn nytt punkt 1 knyttet til at kjerneområdene må beholdes og styrkes. Det 
er spesifisert at øvrige kollektivakser gjelder for x-ruter. Styret skal innstille ovenfor 
sine respektive kommuner, dermed må oppdatert forslag først innom styret en gang 
til før høring. 
 
Nordtun: Stavanger støtter i all hovedsak forslag som er skissert. Vil ha med et 
vurderingspunkt i innledende tekst til vedtak, for å få en faglig vurdering før endelige 
beslutninger tas. Knyttet til vedtakspunkt om gjeldende reguleringsplaner vil man ha 
med «man tilstrebe å» for å ha et forbehold om det er planfaglige argumenter for å 
ikke videreføre gjeldende planer. Synes forslag til vedtakspunkt om grønnstruktur er 
noe uklart. Viktig å sikre grønnstruktur i IKDP men at disse kan vurderes redusert. 
 



Wirak: Kan ikke legge urimelige begrensinger for punkt 4, må være en tydelig 
bestilling. Er enig med Nordtun sine forslag til formuleringer på punkt 2 om at «man 
tilstreber å». Ønsker ikke Nordtun sitt forslag om vurderingspunkt i innledende 
setning. Uenigheter får man eventuelt ta i neste styremøte. 
 
Nordtun: Fordel og ulemper med de enkelte punktene. Omfang og form av 
grøntområder må vurderes, og ikke urimelige legge begrensninger for utnyttelse av 
områdene, i tillegg til at konkrete nedjusteringer for grøntområder. Ønsker også 
vurderingspunkt i innledende setning for å ha et rettslig grunnlag/ faglige grunnlag. I 
neste styremøte med tydelige forslagsendringer med notater i tillegg for de enkelte 
vedtakspunkt med pro/kontra-vurderinger. 

 
• Styret vedtok:  

Styret ber administrasjon å arbeide videre og bearbeide planen med følgende 
endringer; 
 
1.  Kjerneområder skal beholdes og styrkes. 
 
2. Der det foreligger godkjente reguleringsplaner skal man tilstrebe å ikke redusere 
kontorandel og utnyttelsesgrad. 
 
3. Det gis anledning til tilsvarende kontorandel og utnyttelsesgrad langs bussveien og 
kollektivaksene (X-ruter) i området som for kjerneområdene. 
 
4. Omfang og form av grøntområder må vurderes og ikke urimelig legge 
begrensninger på utnyttelse av eiendommene. Konkrete nedjusteringer av 
grøntområder må framlegges. 
 
5. Nivået og omfang av rekkefølgekrav må vurderes i forbindelse med behandling av 
reguleringsplaner. Kostnader for rekkefølgekrav kan ikke være høyere enn for andre 
sammenlignbare næringsområder. Det må tas inn formuleringer som sikrer at planen 
er økonomisk bærekraftig for næringslivet og som sikrer god arealutnyttelse og 
attraktive næringsområder. 
 
6. Området nær IVAR sitt anlegg og forbrenningsanlegget legges inn for utnyttelse for 
framtidig område for bedrifter innen sirkulær økonomi. Dette er samfunnsmessig 
viktig aktivitet og vil redusere transportbehovet vesentlig. Området ligger også utenfor 
langsiktig grense for landbruk. 
 
7. Oppdatert planforslag legges fram for styret og det forutsettes at forslaget deretter 
sendes på høring. 
 
Punkt 1- 5 og 7 ble enstemmig vedtatt. Punkt 6 ble vedtatt mot 1 stemme (Håland). 
 
Innledningen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (Myrhol, Hernes og Nordtun). 
Mindretallet ønsket følgende innledning: 
 
«Styret ber administrasjonen å arbeide videre og vurdere å bearbeide planen med 
følgende endringer». 
 

09/20 Eventuelt: 
Det var ingen saker til eventuelt. 
  

Referatet er foreløpig utgave og godkjennes i neste styremøte.   



Sak 2/21 Revidert planforslag IKDP Forus 

1. Sammendrag 
Kommunedirektørene har sammenstilt dokumentasjon som beskriver et revidert planforslag for IKDP 
Forus, basert på vedtakspunktene i styret for IKDP Forus 02.10.20.   

Endringene avviker fra vedtatt planprinsipp og strategier som ble lagt til grunn tidlig i planarbeidet 
for IKDP Forus. Konsekvensnotatet (vedlegg 1) viser at de fleste endringsforslagene ikke samsvarer 
med faglige anbefalinger som er gitt i arbeidet med IKDP Forus. 

Ettersom vedtakspunktene har utløst omfattende endringer i planen er det nødvendig å gjennomføre 
en tilleggshøring før planen kan sluttbehandles i kommunestyrene i Sandnes, Sola og Stavanger. 

Saken inneholder følgende vedlegg:  

• Revidert planforslag for IKDP Forus. Dette inneholder revidert plankart og planbestemmelser, 
med tilhørende grunnlagsdokumenter. 

• Konsekvensvurdering av revidert planforslag. Denne beskriver og vurderer endringer i det 
reviderte planforslaget, og utgjør et kunnskapsgrunnlag og dokumentasjon i forbindelse med 
politisk behandling og offentlig høring.  

2. Saksopplysninger 
2.1 Sakshistorikk og videre behandling 
Arbeidet med IKDP Forus har pågått i perioden 2014-2021:  

• 2014: Formål med planen ble vedtatt av alle by-/kommunestyrene  
• 2016: Planprogram inkludert mål ble vedtatt av alle by-/kommunestyrene 
• 2017: Komprimert planprinsipp ble vedtatt av alle by-/kommunestyrene  
• 2018: Utleggelse av planforslag til offentlig ettersyn, vedtatt av by-/kommunestyrene  
• 2019: Utsending på tilleggshøring, vedtatt av styret i IKDP 
• 2019: Mekling om utvalgte tema i planen 
• 2019: Lagt frem til sluttbehandling i by-/kommunestyrene høsten 2019. Stavanger og Sola 

godkjenner planen. Sandnes ville ha ny behandling av planen. 
• 2019: Stavanger oppnevner nytt styre for å finne alternative omforente løsninger. Stavanger 

kommunestyre vedtar at de vil anmode KMD å sluttføre IKDP som en regional plan, dersom 
det ikke oppnås enighet mellom kommunene. 

• 2020: Drøfting om endringsforslag i styret for IKDP Forus 

Sakshistorikken er utdypende beskrevet i vedlegg 1 «Konsekvensvurdering av endringsforslag».  

Det er nå utarbeidet et revidert planforslag basert på styrets vedtak, som kan legges ut på offentlig 
ettersyn og høring, etter behandling i de tre kommunene.  

Kommunedirektørene viser til at det finnes fire muligheter for en avsluttende behandling av revidert 
planforslag for IKDP Forus i henhold til PBL. Følgende alternativer er mulig å følge opp i den videre 
planbehandlingen:   

1. Alle kommunene vedtar planen. Evt. innsigelser etter høring løses lokalt eller sentralt (det 
foreligger fra før en uløst innsigelse ang. parkeringsdekning, som det er meklet om, og som må løses 
sentralt) 

2. Kommunene avviser planen. Området utvikles gjennom kommuneplaner og 
reguleringsplaner i de tre kommunene.  

3. Fylket utarbeider ny regional plan for Forus. Fylkeskommunen kan utarbeide ny regional plan 
på bakgrunn av kommunal planstrategi. 



4. Planen sluttbehandles som regional plan. Det kan skje ved at minimum to kommuner 
anmoder fylkeskommunen om at planen sluttføres som regional plan. Eller departementet kan 
bestemme at planarbeidet skal føres videre som regional plan. Før slikt vedtak treffes, skal 
kommunene ha fått anledning til å uttale seg. 

2.2 Bakgrunn for endringer i revidert planforslag for IKDP Forus 
Styret for IKDP Forus vedtok i styremøtet 02.10.20 følgende:  

Styret ber administrasjon å arbeide videre og bearbeide planen med følgende endringer; 

1. Kjerneområder skal beholdes og styrkes. 
2. Der det foreligger godkjente reguleringsplaner skal man tilstrebe å ikke redusere kontorandel 

og utnyttelsesgrad. 
3. Det gis anledning til tilsvarende kontorandel og utnyttelsesgrad langs bussveien og 

kollektivaksene (X-ruter) i området som for kjerneområdene. 
4. Omfang og form av grøntområder må vurderes og ikke urimelig legge begrensninger på 

utnyttelse av eiendommene. Konkrete nedjusteringer av grøntområder må framlegges. 
5. Nivået og omfang av rekkefølgekrav må vurderes i forbindelse med behandling av 

reguleringsplaner. Kostnader for rekkefølgekrav kan ikke være høyere enn for andre 
sammenlignbare næringsområder. Det må tas inn formuleringer som sikrer at planen er 
økonomisk bærekraftig for næringslivet og som sikrer god arealutnyttelse og attraktive 
næringsområder. 

6. Området nær IVAR sitt anlegg og forbrenningsanlegget legges inn for utnyttelse for framtidig 
område for bedrifter innen sirkulær økonomi. Dette er samfunnsmessig viktig aktivitet og vil 
redusere transportbehovet vesentlig. Området ligger også utenfor langsiktig grense for 
landbruk. 

Oppdatert planforslag legges fram for styret, og dersom styret slutter seg til oppfølgingen av 
vedtaket fra forrige møte, legges til rette for at det reviderte planforslaget kan legges ut til offentlig 
ettersyn og høring gjennom behandling i de tre kommunene. 

2.3 Endringer i planforslaget 
Kommunedirektørene har innarbeidet følgende endringer i revidert planforslag for IKDP Forus, basert 
på politisk vedtak i styret 02.10.2020: 

• Endringer basert på 1. vedtakspunkt - styrking av kjerneområdene 

Kommunedirektørene har økt maksimum utnyttelsesgrad for alle delområder i kjerneområdene til 
300% for å ivareta 1. vedtakspunkt i styremøtet 02.10.20: Kjerneområder skal beholdes og styrkes. 

Økningen i maksimum utnyttelse er innarbeidet for å unngå at kjerneområdene får lavere utnyttelse 
enn øvrige næringsområder på Forus, og dermed blir mindre aktuelle for kontorvirksomhet med høy 
utnyttelse.  

Konkret innebærer endringen at maksimum utnyttelse innenfor åtte delfelt i kjerneområdene øker 
fra 250% til 300%. De øvrige delområdene i kjerneområdene var allerede planlagt med en maksimal 
utnyttelse på 300%. 

 

• Endringer basert på 2. vedtakspunkt- Tilstrebe å ikke redusere kontorandel og utnyttelse 
vedtatt i reguleringsplaner 

Kommunedirektørene har innarbeidet en ny bestemmelse som viderefører kontorandel i gjeldende 
reguleringsplaner utenfor bussveiens nedslagsfelt og X-ruters nedslagsfelt.  

Da ingen reguleringsplaner viste seg å ha høyere utnyttelse enn hva planforslag for IKDP 2019 hadde 
lagt til grunn i disse områdene, er det ikke gjennomført endringer på utnyttelse.  



 
Bestemmelsen omfatter kun områder utenfor bussveiens og X-ruters nedslagsfelt fordi vedtakspunkt 
3 håndterer utnyttelse og kontorandeler i de øvrige områdene.  
 

 
Figur: 1. Figuren til høyre viser maks utnyttelse i gjeldende reguleringsplaner. IKDP planforslag 2019 
har en maksimal utnyttelse på 150%-BRA for dette området. Ingen reguleringsplaner har høyere 
utnyttelse enn dette. Figuren til venstre viser kontorandel i gjeldende reguleringsplaner. 
 

• Endringer basert på 3. vedtakspunkt – 100% kontorandel og 300%-BRA i bussvei og 
kollektivsoner 
 

Kommunedirektørene har økt kontorandel til 100% og utnyttelse til maksimum 300% i alle områder 
langs bussveien og for trasé for X-ruter basert på følgende vedtak i styremøtet 02.10.20: Det gis 
anledning til tilsvarende kontorandel og utnyttelsesgrad langs bussveien og kollektivaksene (X-ruter) i 
området som for kjerneområdene. 
 
Til sammenligning med opprinnelig planforslag innebærer endringen at indre og ytre bussveisone er 
slått sammen til en ny "bussveisone" med maksgrenser for utnyttelse på 300% BRA og kontorandel 
på 100%. Maks kontorandel i bussveisonen er økt fra 70% til 100%. Maks utnyttelse i bussveisonen er 
økt fra mellom 165%- 200 BRA til 300%-BRA.  
 
I områder med X-ruter ved Vassbotn og Godeset er det opprettet en ny kollektivsone, med 
maksgrenser for utnyttelse på 300% BRA og kontorandel på 100%. Til sammenligning med 
opprinnelig planforslag er maksimal utnyttelse økt fra 150% til 300%. Kontorandelen er økt fra 15% til 
100%. 
 
De samlede endringene som er utløst av vedtakspunkt 3 innebærer en endret arealstrategi i IKDP 
Forus hvor ca. 90 % av næringsområdene på Forus kan utvikles med 100% kontorandel og 300% 
utnyttelse. Endringen utløser en ny arealstrategi som er illustrert i figur 2 nedfor. 
 
Til sammenligning med arealstrategien fra 2019 var kjerneområdene planlagt for kontorvirksomheter 
med høy utnyttelse (næringskategori 1). Bussveisonene var forbeholdt en blanding av kontor og 
kombinerte næringer (næringskategori 2) mens øvrige områder var avsatt til industri og lager 
(næringskategori 3). Dette bygger opp omkring det vedtatte planprinsippet: Kompakt utvikling.  
 



 
Figur 2: Illustrasjonene over viser endringer i arealstrategi fra 2019 og revidert arealstrategi 2021. 
Endringen innebærer at det blir mulig å etablere rene kontorvirksomheter og næringsvirksomheter i 
ca. 90% av næringsområdene på Forus.  

• Endringer basert på fjerde vedtakspunkt - Nedjustering av grøntområder 

Kommunedirektørene har endret arealformål på grøntområdene innenfor IKDP Forus, fra grønt 
formål som viser «fremtidig grønnstruktur», til «hensynssone grønt» basert på følgende 
vedtakspunkt i styremøtet 02.10.20: Omfang og form av grøntområder må vurderes og ikke urimelig 
legge begrensninger på utnyttelse av eiendommene. Konkrete nedjusteringer av grøntområder må 
framlegges. 

 

Videre omgjøres juridisk bindende bestemmelser til grøntstrukturen til retningslinjer.   

I alt omdisponeres 343 dekar med fremtidig grønnstruktur tilbake til opprinnelig formål.  

Endringen er illustrert i figur 2. 



 

Opprinnelig planforslag 2019    Revidert planforslag 2021 

Figur 2: Utsnitt av plankart til planforslag 2019 til venstre og utsnitt av plankart til endringsforslag til 
høyre. Illustrasjonen viser at ny foreslått grønnstruktur er vist med hensynssone og arealformål 
er tilbakeført til opprinnelig formål, i dette tilfellet tilbake til næringsformål.   

• Endringer basert på femte vedtakspunkt – endring i rekkefølgetiltak 

Kommunedirektørene har endret bestemmelsene om rekkefølgetiltak basert på følgende 
vedtakspunkt: Nivået og omfang av rekkefølgekrav må vurderes i forbindelse med behandling av 
reguleringsplaner. Kostnader for rekkefølgekrav kan ikke være høyere enn for andre sammenlignbare 
næringsområder. Det må tas inn formuleringer som sikrer at planen er økonomisk bærekraftig for 
næringslivet og som sikrer god arealutnyttelse og attraktive næringsområder. 

Som en oppfølging av vedtaket har kommunedirektørene innarbeidet følgende supplement til 
bestemmelsene i opprinnelig planforslag: 

Ved ny regulering innenfor de aktuelle delområdene skal det tas stilling til hvilke 
rekkefølgebestemmelser som skal tas inn i den enkelte plan. Alle rekkefølgekrav skal være 
forholdsmessige og nødvendige for tiltaket. 

Bestemmelsen sikrer at rekkefølgetiltak vurderes i forbindelse med detaljregulering. I tillegg er det 
presisert i bestemmelsen at rekkefølgekrav skal være forholdsmessige og nødvendig for utbyggingen. 
Endringsforslagene sikrer intensjonen om at kostnadene for rekkefølgekrav ikke skal være høyere 
enn ved sammenlignbare næringsområder. Det er tidligere dokumentert at det samlede nivået på 
rekkefølgekrav i området er sammenlignbart med andre næringsområder, se her for mer 
informasjon.  

• Endringer basert på sjette vedtakspunkt – omdisponering fra LNF til renovasjonsanlegg 

Vedtakspunkt: Området nær IVAR sitt anlegg og forbrenningsanlegget legges inn for utnyttelse for 
framtidig område for bedrifter innen sirkulær økonomi. Dette er samfunnsmessig viktig aktivitet og vil 
redusere transportbehovet vesentlig. Området ligger også utenfor langsiktig grense for landbruk. 

Sirkulær økonomi knyttes i dette tilfellet opp mot temaene gjenvinning og renovasjon.  

https://ikdpforusdotcom.files.wordpress.com/2020/06/styremc3b8te-24.06.pdf


Som vedtaket omtaler ligger området utenfor langsiktig grense for landbruk, men det er i 
kommuneplan for Sandnes avsatt til LNF. Totalt omdisponeres i revidert planforslag 138 dekar fra 
LNF-område til utbyggingsformål. Revidert planforslag inneholder også en bestemmelse for 
renovasjonsområdet hvor det angis hvilke underformål som tillates i området, herunder energi, 
fjernvarme og renovasjonsanlegg. 

3 Kommunedirektørenes vurdering 
3.1 Konsekvenser av endringsforslag 1 - Økt utnyttelse i kjerneområdene 
Forslag om økt utnyttelse i kjerneområdene bygger opp under satsningen på kjerneområder i vedtatt 
planprinsipp og opprinnelig planforslag fra 2019. Endringen bidrar til å beholde og styrke grepet med 
å samle kontorarbeidsplasser med høy utnyttelse i kjerneområder i Forus området.  

Den økte utnyttelse i kjerneområdene, sammen med vedtakspunkt 2 og 3, bidrar likevel til at det 
samlede økte utbyggingspotensialet for kontorvirksomheter på Forus øker betydelig sammenlignet 
med by- og kommunesentrene.  

Endringen bygger isolert sett opp om de mål og strategier som er satt i planforslag fra 2019. 

3.2 Konsekvenser av endringsforslag 2 –Innarbeide høyere kontorandel og utnyttelse fra 
gjeldende reguleringsplaner utenfor kollektivsoner i IKDP Forus 
Endringen reduserer areal forbeholdt for industri og lagervirksomhet, ettersom kontorandelen 
utenfor bussvei og kollektivsonen legger opp til en økning fra 15% til 50% sammenlignet med 
planforslag fra 2019.  
 
Det kan bli utfordrende å tilrettelegge for en så høy kontorandel i områder med begrenset 
kollektivtilbud. En økt kontorandel reduserer også Forusområdets tilgang på areal reservert til 
industri og lager, og bedrifter med kombinerte produksjons- og kontorlokaler Dette er vurdert å være 
et viktig regionalt behov som Forus bør dekke. 

3.3 Konsekvenser av endringsforslag 3 – 100% kontor og 300%-BRA også i bussveisone og 
kollektivsone 
Når andre og større områder også åpnes opp for 100% kontorandel og utnyttelse på 300% BRA, taper 
kjerneområdene sitt fortrinn. Samtidig som kvaliteten i kjerneområdene opprettholdes er det 
usikkert hvordan dette slår ut, da rekkefølgekravene her vil være noe høyere enn i øvrige områder. 

Endringsforslaget bidrar også til spredt utbygging av kontorvirksomheter, og utfordrer prinsippet om 
samordnet areal og transport. Å tilrettelegge for 100% kontorandel langs traseer for X-ruter, som er 
utenfor definerte kollektivakser i kommuneplanene og regionalplanen, bidrar sterkt til dette. 
Kommunene regner ikke traseer for x-ruter som arealstrukturerende. Nye kontorbygg konsentreres 
normalt i områder med best kollektivdekning, iht. gjeldende lokaliseringsbestemmelser i 
overordnede planer. Dette medfører at byvekstavtalens mål om nullvekst i personbiltransportvil bli 
vanskeligere å nå. 

Kommunedirektørene mener at endringen samtidig svekker Forus sin rolle som et allsidig 
næringsområde ved at regionen får færre sentrale områder reservert til kombinerte næringer og 
industri/lager. Forus er det eneste området i regionen som har avsatt areal til alle tre 
næringskategorier. Behovet for kategori 1, kontorarealer, er allerede godt dekket. For kommunene 
er det derimot en større utfordring å kunne tilby tilstrekkelig med areal forbeholdt næringskategori 2 
og 3 sentralt i byområdet. For å opprettholde attraktiviteten for Forus som næringsområde, er det 
viktig å tilrettelegge for kombinerte næringer (kategori 2) og industri og lager (kategori 3). Disse 
kompletterer også kommunenes øvrige næringsområder.  

3.4 Konsekvenser av endringsforslag 4 – Nedjustering av grøntområder 
Det som i tidligere planforslag var vist som fremtidige grøntområder er nå vist med utbyggingsformål 
næring, skravert med en hensynssone for grønnstruktur. Endringsforslaget innebærer at føringene 



blir mer fleksible ovenfor den enkelte utbygger, og at det vil kreve større utbygginger/tiltak på den 
enkelte tomt for å få realisert grønnstrukturen. Dette har som konsekvens at det vil ta lengre tid å få 
til de sammenhengende strukturene. 

 I alt blir 343,5 dekar omdisponert fra fremtidig grønnstruktur til hensynssone for grønnstruktur. 

3.5 Konsekvenser av endringsforslag 5 – Oppstramming av rekkefølgetiltak 
Endringsforslaget medfører ikke endringer i målstruktur og strategier lagt til grunn i opprinnelig 
planforslag. Foreslått supplering i bestemmelsene er en konkretisering av de intensjoner som lå til 
grunn i planforslag fra 2019, og anbefales av kommunedirektørene. 

3.6 Konsekvenser av endringsforslag 6 – Nytt område til renovasjon 
Å omgjøre området nær IVAR sitt anlegg og forbrenningsanlegget fra LNF til utbyggingsområde vil 
utfordre det valgte planprinsippet om en komprimert utvikling, og ellers være i konflikt med 
regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke samt nasjonalt jordvernmål. Det er også i strid med 
kommuneplanen for Sandnes kommune. 

4 Konklusjon 
Kommunedirektørene vurderer at styrets vedtak er fulgt opp gjennom forslag til endringer i planen. 
Endringene innebærer å øke kontorandelen og utnyttelse til 100% kontor og 300% utnyttelse i 90% 
av næringsområdet. X-ruter er i dette forslaget gjort arealstrukturerende på samme måte som 
bussveien. Konsekvensene for dette er redegjort for i vedlegg 1. Nytt renovasjonsområde utfordrer 
ikke langsiktig grense landbruk, men innebærer en reell omdisponering av landbruksjord, avsatt til 
LNF-formål i kommuneplanen. Juridisk er nå fremtidig grønnstruktur sikret gjennom bruk av 
hensynssone, og ikke som eget arealformål.  

Endringene avviker fra vedtatt planprinsipp og strategier som ble lagt til grunn tidlig i planarbeidet 
for IKDP Forus. Konsekvensnotatet (vedlegg 1) viser at de fleste endringsforslagene ikke samsvarer 
med faglige anbefalinger som er gitt i arbeidet med IKDP Forus. 

Ettersom de tre kommunene har innstilt på endringer gjennom en styrebehandling, er det naturlig at 
endringene innarbeides og legges frem til behandling i kommunestyrene, med påfølgende høring. 
Vurdering av konsekvenser (vedlegg 1) gir tilstrekkelig saksgrunnlag for å kunne gjennomføre politisk 
behandling og offentlig høring av endringene i planen.  

Revidert planforslag for IKDP Forus legges frem til politisk behandling i styret for IKDP Forus 
19.03.2021. Deretter oversendes saken til kommunene for videre behandling i de tre 
kommunestyrene (Sola 08.04.21, Stavanger 14.04.21 og Sandnes 19.04.21.) Det forutsettes at 
kommunene fatter likelydende vedtak, for at det reviderte planforslaget kan legges ut til høring og 
offentlig ettersyn. 

Hver av de tre kommunedirektørene vil i forbindelse med behandlingen av planforslaget ha mulighet 
til å legge frem utdypende informasjon og vurderinger tilpasset behandlingen i det aktuelle 
kommunestyret. 

5. Forslag til vedtak 
Styret for IKDP Forus oversender planforslaget til kommunene for videre behandling, og anbefaler de 
tre kommunestyrene å legge det reviderte planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn.
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1 Sammendrag 
Kommunedirektørene legger frem en beskrivelse og vurdering av endringsforslag i revidert 
planforslag for IKDP Forus. Vedtak om endringer i IKDP Forus ble fattet i sak 08/20 som ble behandlet 
i det interkommunale styret for IKDP Forus 02.10.2020. 

I forbindelse med styrets behandling av saken vedtok styret følgende: 

Styret ber administrasjon å arbeide videre og bearbeide planen med følgende endringer; 

1. Kjerneområder skal beholdes og styrkes. 
2. Der det foreligger godkjente reguleringsplaner skal man tilstrebe å ikke redusere kontorandel 

og utnyttelsesgrad. 
3. Det gis anledning til tilsvarende kontorandel og utnyttelsesgrad langs bussveien og 

kollektivaksene (X-ruter) i området som for kjerneområdene. 
4. Omfang og form av grøntområder må vurderes og ikke urimelig legge begrensninger på 

utnyttelse av eiendommene. Konkrete nedjusteringer av grøntområder må framlegges. 
5. Nivået og omfang av rekkefølgekrav må vurderes i forbindelse med behandling av 

reguleringsplaner. Kostnader for rekkefølgekrav kan ikke være høyere enn for andre 
sammenlignbare næringsområder. Det må tas inn formuleringer som sikrer at planen er 
økonomisk bærekraftig for næringslivet og som sikrer god arealutnyttelse og attraktive 
næringsområder. 

6. Området nær IVAR sitt anlegg og forbrenningsanlegget legges inn for utnyttelse for framtidig 
område for bedrifter innen sirkulær økonomi. Dette er samfunnsmessig viktig aktivitet og vil 
redusere transportbehovet vesentlig. Området ligger også utenfor langsiktig grense for 
landbruk. 

Oppdatert planforslag legges fram for styret og det forutsettes at forslaget deretter sendes på høring. 

Kommunedirektørene har innarbeidet endringer i IKDP Forus i henhold til vedtaket og gjennomført 
konsekvensvurdering av planendringene for å ivareta kravet om saksopplysninger og dokumentasjon 
som er forutsatt ved tilleggshøring.  

Notatet supplerer planbeskrivelse og konsekvensutredning som forelå ved offentlig høring av 
planforslaget i 2019. Det er kun endringer som følge av vedtak i styret i IKDP Forus og som er 
gjenstand for tilleggshøring. 

 

2 Innarbeiding av vedtakspunkt i revidert plan for IKDP Forus 
Følgende endringsforslag er innarbeidet i plankart og bestemmelser i revidert planforslag: 

1. Alle delområder i kjerneområder får en maksimums utnyttelse på minimum 300% BRA. 
2. I område utenfor kollektivsoner videreføres utnyttelse og kontorandeler som i gjeldende 

reguleringsplaner og gjelder foran føringer i IKDP Forus. 
3. Indre og ytre bussveisone er slått sammen til bussveisone. Maks utnyttelse er økt fra ca. 

190% til 300%-BRA og kontorandel fra maksimum 70% til 100% for bussveisonen.  
4. X-ruter er gjort arealstrukturerende med en 400- meters buffersone kalt kollektivsonen, med 

maksimal utnyttelse økt fra 150% til 300% utnyttelse og kontorandel økt fra maksimalt 15% 
til 100%. 
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5. Fremtidig grønnstruktur er omgjort fra formål grønnstruktur med bestemmelser til 
hensynssone grønnstruktur med retningslinjer.   

6. Rekkefølgekrav. Ny bestemmelse:  
Ved ny regulering innenfor de aktuelle delområdene skal det tas stilling til hvilke 
rekkefølgebestemmelser som skal tas inn i den enkelte plan. Alle rekkefølgekrav skal være 
forholdsmessige og nødvendige for tiltaket. 

7. I LNF-området sør for dagens søppelsorteringsanlegg er det lagt til rette for nytt område for 
renovasjon/gjenvinning. 
 

3 Oppsummering av tidligere gjennomført planprosess 
Kommunedirektørene gjør rede for tidligere gjennomført planprosess for IKDP Forus, før endringer i 
revidert planforslag for IKDP Forus presenteres og konsekvensvurderes i de påfølgende kapitlene.   
 
2014: Formål med planen ble vedtatt av alle by-/kommunestyrene.  
Formålet med planen ble vedtatt av alle kommunene i 2014 før planoppstart: 

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

• Avklare Forus’ framtidige rolle og funksjoner i en regional kontekst. 
• Vurdere utvikling av gode og blandete områder for bolig og næring langs kollektivtraseene på 

Forus. 
• Avklare muligheter og omfang av boligbygging i Forus’ randsoner. 
• Harmonisere utviklingen av Forus med utbygging av overordnet transportinfrastruktur. 

Flere av punktene over peker på at planen bør benytte virkemidler som strukturerer arealbruken. Det 
siste punktet er en bestilling om samordning mellom arealbruk og transportinfrastruktur. 

2016: Planprogram inkludert mål ble vedtatt av alle by-/kommunestyrene 
Administrasjonene og styret hadde en prosess gjennom flere møter som handlet om mål for 
utviklingen av Forus. Næringsforeningen og regionale myndigheter var involvert i prosessen. I sum 
indikerer målene en revitalisering og fornying av Forus som næringsområde, et næringsområde som 
fortsatt blir en drivkraft. Nasjonale klimamål legges til grunn og moderne stedskvaliteter tilføres. 

 

Figur 1: Mål for utviklingen av Forus, vedtatt i forbindelse med planprogrammet. 
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2017: Planprinsippsaken ble vedtatt av alle by-/kommunestyrene  
For å få overordnede føringer utarbeidet administrasjonene en utredning av tre planprinsipper. 
Planprinsippsaken ble sendt på høring. Både Næringsforeningen og regionale myndigheter leverte 
uttalelser som støttet kommunene i at utvikling av kjerneområder er en god retning for utvikling av 
Forus som næringsområde. Av flere strategier som planen ivaretar, er etableringen av de fire 
kjerneområdene den mest effektive fordi den kan gi måloppnåelse til alle de tre hovedmålene som er 
vist i figur 1. Styret vedtok at det komprimerte planprinsippet skulle danne grunnlaget for 
utarbeidelse av planen. De tre kommune-/bystyrene fulgte opp med å vedta to viktige avklaringer:  

• Forus skal ha plass til alle tre næringskategorier 
• Planen skal prioritere kjerneområder på hver side av E39 

Planprinsippfasen var en ekstra runde for å lande de overordnede føringene og sikre en politisk 
omforent løsning for planens hovedgrep. 

 

 

Figur 2:  Viser vedtatt komprimert planprinsipp. Det komprimerte planprinsippet plasserer 
virksomheter etter kvalitetsbehov: Kontor i kjerneområder, kombinert næring langs bussveier, industri 
med god tilgjengelighet til hovedveiene.  
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2018: Utleggelse av planforslag til offentlig ettersyn, vedtatt av by-/kommunestyrene 
våren 2018 

 

 

Forus skal ha plass til alle tre næringskategorier: Virksomheter med høy arbeidsplass-intensitet skal 
lokaliseres til utvalgte kjerneområder. Øvrige områder skal legges til rette for kombinerte næringer 
og industrivirksomheter. Industrivirksomheter plasseres med god biltilgjengelighet.  

Planlegge kjerneområder med høy tetthet, publikumsrettet profil og tilpasset tjenestetilbud: Disse 
områdene skal ligge langs bussveitraseene. Kjerneområder med stor arbeidsplassintensitet gir 
grunnlaget for å utvikle gode publikumsområder med et mangfold av tjenester og service som er 
tilpasset det lokale behovet.  

 

 

 

 

Figur 3: Arealstrategien ved hovedhøring: Sortering av arealer for alle 
næringskategoriene. 
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2019: Utsending på tilleggshøring, vedtatt av styret i IKDP  

 

 

Etter hovedhøring ble planen bearbeidet gjennom politisk dialog med blant annet 
Næringsforeningen. Arealutnyttelse og kontorandel ble justert etter innspill fra Næringsforeningen. 
Utnyttelsesgrad ble justert opp generelt i planområdet.  

Endringen ble størst i indre bussveisone der maks arealutnyttelse ble økt fra 150 % til 190 %. I tillegg 
ble det innarbeidet to unntak for felt N1 (Equinor) og N3 (gamle Esso-tomten) der arealutnyttelse ble 
økt til 200 %. Ved tilleggshøringen uttalte Næringsforeningen og regionale myndigheter at 
arealutnyttelsen burde eller kunne økes, i tråd med hva kommunene foreslo. Regionale myndigheter 
påpekte at det da blir desto viktigere å holde fast på kontorandel som virkemiddel.  

Flere grønnstrukturer ble redusert og noen mindre grøntarealer ble fjernet både før og etter at 
tilleggshøringen var gjennomført. 

 

2019: Mekling om utvalgte tema i planen  
Ved andregangshøring hadde Statsforvalteren i Rogaland innsigelse til bestemmelse om 
parkeringsdekning på maks 0,9 parkeringsplasser pr. 100 m2 næringsareal. Også Rogaland 
fylkeskommune fremmet innsigelse mot parkeringsbestemmelsen i planen. Det ble ikke oppnådd 
enighet. Kommunene stod fast på 0,9. Statsforvalteren og Rogaland fylkeskommune stod fast på at 
0,5 ved «flat norm» må være utgangspunkt for å oppfylle null-vekstmålet, men var åpne for en 
eventuell differensiering basert på næringstyper, tilgjengelighet og eksisterende parkeringsarealer. 
Kommunene mente at en flat norm gir et differensiert resultat for ulike næringstyper. Kommunene 
mente også at differensierte normtall ville bli krevende og uhåndterlig på grunn av områdets store 

Figur 4: Arealstrategien ved tilleggshøring. Bussveisonen ble delt i en indre 
og en ytre sone. 
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utstrekning og variasjon og dermed øke risikoen for utilsiktede konsekvenser. Det ble ikke oppnådd 
enighet i meklingen. 

Saken ligger klar til å bli sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endelig avgjørelse. 
Noe som vil bli gjort når alle kommunestyrene har vedtatt planen.  

 

2019: Innstilling på sluttbehandling høsten 2019 
Fram mot kommunedirektørenes levering av endelig planutkast hadde ordførerne tett kontakt for å 
oppnå politisk enighet mellom kommunene, og det ble enighet om noen tilleggspunkter som skulle 
følge innstillingen om planvedtak. Sola og Stavanger vedtok planen. Sandnes vedtok ikke planen. 

Annet enstemmig vedtak ble fattet i Sandnes: “Saken utsettes for nytt offentlig ettersyn. Før planen 
sendes på ny høring legges muligheter for arealutnyttelse og kontorandel slik disse ligger i allerede 
godkjente reguleringer inn i planforslaget for de aktuelle områder.”  

 

2019: Stavanger bystyre fatter vedtak om å anmode KMD om å sørge for at planen blir 
ferdigstilt som regional plan  

Stavanger fatter vedtak 09.12.19 om å anmode KMD om å sørge for at planen blir ferdigstilt som 
regional plan. Før iverksettelse skal styret oppnevnes på nytt for å se om det finnes alternative, 
omforente løsninger. Følgende vedtak ble fattet:  

1. Før iverksettelse reoppnevnes styret for IKDP Forus for å drøfte situasjonen og finne alternative 
omforente løsninger. 

2. Stavanger kommune samtykker i at IKDP Forus sluttbehandles som regional plan jf. Plan og 
bygningslovens § 9-4, ledd 1 og 2, dersom ikke alle kommunene vedtar planen. 

3. Departementet bes bestemme at planen sluttføres som regional plan jf. plan- og bygningslovens § 
9-4, ledd 3, hvis ikke flertallet av kommunene samtykker i dette. 

 

2020: Drøfting om endringsforslag i styret for IKDP Forus 
I forlengelse av «bestillingen» til styret for IKDP Forus (beskrevet ovenfor) har styret fått fremlagt 
forslag til noen forslag til planjusteringer fra administrasjonen og drøftet endringer i planforslaget. I 
det siste styremøtet 02.10.20 vedtok styret sin innstilling med følgende vedtaksformulering:  

Styret ber administrasjon å arbeide videre og bearbeide planen med følgende endringer; 

• Kjerneområder skal beholdes og styrkes. 
• Der det foreligger godkjente reguleringsplaner skal man tilstrebe å ikke redusere kontorandel 

og utnyttelsesgrad. 
• Det gis anledning til tilsvarende kontorandel og utnyttelsesgrad langs bussveien og 

kollektivaksene (X-ruter) i området som for kjerneområdene. 
• Omfang og form av grøntområder må vurderes og ikke urimelig legge begrensninger på 

utnyttelse av eiendommene. Konkrete nedjusteringer av grøntområder må framlegges. 
• Nivået og omfang av rekkefølgekrav må vurderes i forbindelse med behandling av 

reguleringsplaner. Kostnader for rekkefølgekrav kan ikke være høyere enn for andre 
sammenlignbare næringsområder. Det må tas inn formuleringer som sikrer at planen er 
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økonomisk bærekraftig for næringslivet og som sikrer god arealutnyttelse og attraktive 
næringsområder. 

• Området nær IVAR sitt anlegg og forbrenningsanlegget legges inn for utnyttelse for framtidig 
område for bedrifter innen sirkulær økonomi. Dette er samfunnsmessig viktig aktivitet og vil 
redusere transportbehovet vesentlig. Området ligger også utenfor langsiktig grense for 
landbruk. 

Oppdatert planforslag legges fram for styret og det forutsettes at forslaget deretter sendes på høring. 

Basert på vedtaket som ble fattet i styret har kommunedirektørene innarbeidet endringer i planen.  

 

2021: Revidert planforslag til behandling i styret for IKDP Forus og kommunestyrene i 
Sola, Stavanger og Sandnes 
Revidert planforslag for IKDP Forus legges frem til politisk behandling i styret for IKDP Forus 
19.03.2021, kommunestyret i Sola 08.04.21, kommunestyret i Stavanger 14.04.21, kommunestyret i 
Sandnes 19.04.21. Dersom kommunene vedtar likelydende vedtak legges det reviderte planforslaget 
ut på tilleggshøring og offentlig ettersyn.  

 

4 Metodikk for vurdering av endringer i planen 
Kommunedirektørene gjennomfører en konsekvensvurdering av planendringene som er vedtatt av 
styret for IKDP Forus i de påfølgende kapitlene. Endringene, som har blitt utløst av politiske 
vedtakspunkt i styret 02.10.2020, blir beskrevet og vurdert enkeltvis opp mot mål og strategier i 
høringsforslaget fra 2019 og tema i KU-forskriften. Videre gjennomføres en vurdering av hvorvidt 
endringene påvirker tidligere gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse.  

Følgende mal legges til grunn for gjennomgang og konsekvensvurdering av endringsforslag i planen:   

• Vedtakspunkt 
Vedtakspunktet blir gjengitt.  

• Forslag til endring i plankart eller bestemmelser som følge av vedtak 
Beskrivelse av forslag til endringer i planen basert på vedtak fattet i styringsgruppemøte for IKDP 
Forus 02.10.20. https://ikdpforus.com/forside/plandokument/  

• Konsekvenser for mål og strategier i utkast til planforslag fra 2019 
Det vurderes om endringene i revidert planforslag for IKDP Forus innebærer avvik, motstrid eller 
øvrige konsekvenser for mål og strategier i planforslaget som ble lagt frem til sluttbehandling i 2019.  

Målene og strategiene i planforslaget som ble lagt frem til sluttbehandling i 2019 var fastsatt i 
planprogram for IKDP Forus (2016) og planprinsippsaken (2016) som ivaretar regionale og nasjonale 
føringer.  

Kommunedirektørene vil vurdere om endringsforslagene utfordrer målene og strategiene nevnt 
ovenfor og vil påpeke dersom regionale og nasjonale føringer blir særlig berørt, eksempelvis plangrep 
i Regionalplan Jæren, forpliktelser i byvekstavtalen for Nord Jæren, samt nasjonalt jordvernmål.  

Konsekvenser for følgende hovedmål og strategier skal vurderes. 

Hovedmål: 

https://ikdpforus.com/forside/plandokument/
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o Hovedmål 1: Forus og regionen skal bli mer attraktiv for næringsutvikling.  
o Hovedmål 2: Forus skal være et godt sted å bo og jobbe.  
o Hovedmål 3: Forus skal være et klimavennlig næringsområde. 

Strategier:  

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

o Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer:  
o Etablering av kjerneområder  
o Økte andeler miljøvennlige transportformer  
o Energinøytralt Forus  
o Styrking av blågrønne strukturer og klimatilpasning.  
o Smart Forus 

• Konsekvenser for miljø og samfunn: (vurderinger ihht KU-forskriften) 
Kommunedirektørene vurderer hvilke konsekvenser endringsforslagene har for miljø og samfunn i 
henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Vurdering av konsekvenser tar utgangspunkt i 
utredningsteamene som er forutsatt utredet i forskrift om KU. Konsekvensene av endringsforslagene 
sammenlignes med dagens situasjon. I noen tilfeller vil en likevel vurdere konsekvensene av 
endringsforslaget sammenlignet med opprinnelig planforslag for IKDP Forus ettersom det vurderes 
som viktig å belyse konsekvensene av endringene i det reviderte planforslaget i henhold til tema i KU 
forskriften. 

Følgende KU-tema fra forskriften er vurdert som aktuelle å utrede. Temaene prioriteres ut fra 
relevans i gjennomgangen av de enkelte endringsforslagene. 

o Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål: Har endringene i revidert planforslag for 
IKDP Forus innvirkning på nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål med hensyn til 
transport, energiforbruk og mål om lavutslipp? Det blir aktuelt å beskrive hvorvidt 
planendringene bidrar til målet om nullvekst i biltransporten og målene om en klimavennlig 
byutvikling og lavutslipp generelt.  

o Kulturminner og kulturmiljø: Kan endringene påvirke mulighetene for å bevare eller ikke 
bevare eksisterende bygninger og anlegg med kulturminneverdi eller sammenhengende 
kulturmiljø innenfor planområdet?  

o Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett: Påvirker planendringene 
forutsetninger for trafikksikre gang – og sykkel adkomster til offentlige og felles uteområder 
og kobling til overordnet gang og sykkelnett og viktige målpunkt? 

o Kriminalitetsforebygging: Påvirker planendringene mulighet for trygge forbindelser internt i 
planområdet, til/fra kjerneområdene og nærområdene, herunder tilfredsstillende 
trygghetsfølelse i sentrale byrom og i bystrukturen generelt? 

o Naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven og økosystemtjenester: Det blir aktuelt å vurdere 
hvorvidt planendringene kan utfordre, ivareta eller styrke eksisterende naturmangfold og 
økosystemtjenester innenfor planområdet.   

o Friluftsliv og landskap: Det blir aktuelt å vurdere hvorvidt planendringene bidrar positivt 
eller negativt til friluftsliv og eksisterende landskapskvaliteter og eksisterende eller nye 
muligheter for friluftsliv.  

o Forurensing og vannmiljø: Det blir aktuelt å vurdere om planendringene kan utløse økt lokal 
forurensning, herunder utslipp til luft, klimagassutslipp, forurensning av vann og grunn, samt 
støy.    
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o Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger: Innebærer planendringene økning i 
nyskapt biltrafikk eller endring i trafikkstrømmene?  

o Beredskap og ulykkesrisiko, herunder virkninger som følge av klimaendringer, herunder 
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred: Gir planendringene utslag i nye 
risikofaktorer knyttet til havnivåstigning, 200 års flom, ekstremnedbør, grunnforhold og 
trafikksikkerhet? 

o Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen: Blir fremtidige beboeres og 
brukeres behov for tjenester og hverdagslige gjøremål varetatt?   

o Barn og unges oppvekstsvilkår: Vil planendringene påvirke barn og unges interesser i eller 
nær planområdet?  

o Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet: Påvirker planendringene 
arkitektoniske kvaliteter, estetisk utforming, uttrykk og kvaliteter som gir identitet, 
sammenheng, byliv, attraktivitet og aktivitet i området? 

o Konsekvenser for risiko- og sårbarhetsanalyse (vurderinger ihht PBL §4.3 
Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse). Kan endringsforslagene gi 
konsekvenser for risiko- og sårbarhetsforhold som er avdekket gjennom tidligere ROS 
analyser? Tabellen nedenfor viser hvilke ROS- tema som ble vurdert som relevante tema for 
innhold i IKDP Forus i ROS- analysen som fulgte med det opprinnelige høringsforslaget. 

Figur 5: Aktuelle ROS-tema. 
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5 Konsekvensvurdering av planendringer i revidert planforslag 
Kommunedirektørene beskriver konsekvenser av endringene i revidert planforslag for IKDP Forus i 
dette kapitlet. Endringene i revidert IKDP Forus er basert på politiske vedtakspunkt som ble fattet i 
styremøte for styringsgruppe IKDP Forus 02.10.2020.  

 

5.1  Første endringsforslag: Kjerneområder skal beholdes og styrkes 
5.1.1 Vedtakspunkt: 
Kjerneområder skal beholdes og styrkes. 

5.1.2 Forslag til endring i samfunnsdel, plankart eller bestemmelser som følge av vedtak 
Intensjonen bak vedtakspunktet er slik kommunedirektørene oppfatter det at kjerneområdene skal 
beholdes og styrkes som de mest sentrale og aktuelle næringsområdene for kontorvirksomhet på 
Forus.  

Som en konsekvens av vedtakspunkt 3 - som gjør at alle områder i bussveisonen og kollektivsonen vil 
få maksimum utnyttelse på 300% - anbefales det at minste maksimum utnyttelsesgrad for alle 
delområder i kjerneområdene økes til 300%. Dette medfører at åtte delfelt i kjerneområdene øker 
fra 250% til 300% maksimum utnyttelse. Dette gjøres for å unngå at kjerneområdene blir mindre 
aktuelle for kontorvirksomhet med høy utnyttelse enn områder utenfor kjerneområdene.  

Endring i bestemmelsene: 

§ 2.7.2 Maksimum utnyttelse økes fra 250% til 300%- BRA. 

§ 2.8.1 Maksimum utnyttelse økes fra 250% til 300%- BRA. 

5.1.3 Konsekvenser for mål og strategier i utkast til planforslag fra 2019 
Endringsforslaget er etter kommunedirektørenes oppfatning ikke direkte i motstrid til noen mål eller 
strategier satt i planen.  

Det er i alt åtte delfelt som øker sin maksimumsutnyttelse fra 250% til 300% BRA. Grunnlaget for at 
disse åtte delområdene ikke hadde 300% utnyttelse, slik som de fleste delområdene i 
kjerneområdene, er flere. En utnyttelse på 250% gir allerede mulighet for en svært høy utnyttelse.   
På Forussletta sør grenser i tillegg deler av kjerneområde til eksisterende boligområde som gjør at en 
høyere utnyttelse kan bli konfliktfylt med tanke på solforhold. På Kanalsletta er det også to 
delområder som hadde maksimal utnyttelse på 250%, dette ble gjort fordi kollektivdekningen her 
ikke er like god som for de øvrige kjerneområdene. 

Kontor, hotell, bevertning, lekeland og nærbutikk er formål som fremdeles er forbeholdt 
kjerneområdene. Kvalitetskravene er opprettholdt for kjerneområdene, og en satsing på 
mobilitetspunkt, urbane akser og generelt høyere kvalitet er videreført som føringer for 
kjerneområdene. Kjerneområdene blir derimot svekket av øvrige vedtakspunkt, som blir drøftet i 
kap. 5.2 og 5.3. 

Den samlede konsekvensen av økt utnyttelse i kjerneområdene vurderes å gi lavt negativt utslag til 
sammenligning med opprinnelig planforslag ettersom det også gav mulighet for 250% utnyttelse i 
kjerneområdene.  
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5.1.4 Konsekvenser for miljø og samfunn  
Følgende utredningstema fra KU-forskriften vurderes som aktuelle i vurderingen av endringsforslaget 
som innebærer at alle delområder i kjerneområdene får maksimum utnyttelse på 300%- BRA: 

- Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 
-  Transportbehov, energibruk og energiløsninger 

Relevante 
utredningstema 
hentet fra KU 
forskriften 

Vurdering av konsekvens  -1 
Negativ 
 

0  
Nøytral 

+1 
Positiv 
 

Arkitektonisk og 
estetisk 
utforming, 
uttrykk og 
kvalitet 

Planendringen gir mulighet for noe høyere 
utnyttelse i åtte delfelt. Høyere utnyttelse kan 
medføre økt skygge på tilgrensende boligfelt, 
næringsbebyggelse og uterom.  

X   

Transportbehov, 
energibruk og 
energiløsninger 

Planendringen medfører en noe høyere 
arealutnyttelse i kjerneområdet Kanalsletta 
som ikke har like god kollektivdekning som de 
øvrige kjerneområdene. 

 X  

 

5.1.5 Konsekvenser for risiko og sårbarhetsforhold  
Endringsforslaget medfører ikke endringer i opprinnelig ROS-analyse for IKDP Forus. Eventuelle 
negative utslag som blir aktuelle for påfølgende detaljeringsnivå, for eksempel vindtunneler, 
byggehøyder osv. må avklares nærmere på neste plannivå. 

 

5.2 Andre endringsforslag: Kontorandel og utnyttelsesgrad opprettholdes som i 
godkjente reguleringsplaner 

 

5.2.1 Vedtakspunkt:  
Der det foreligger godkjente reguleringsplaner skal man tilstrebe å ikke redusere kontorandel og 
utnyttelsesgrad. 

5.2.2 Forslag til endring i samfunnsdel, plankart eller bestemmelser som følge av vedtak 
Dette endringsforslaget må sees i sammenheng med endringsforslag 3, beskrevet i neste kapittel. 
Endringsforslag 3 innebærer at områder innen bussvei- og kollektivaksen skal ha samme utnyttelse 
som kjerneområdene (300% BRA) og kontorandel på 100%. Dette håndteres med endringer i 
påfølgende kapittel. I dette kapittelet foreslår kommunedirektørene å videreføre de 
reguleringsplaner som har høyere utnyttelsesgrad og kontorandel enn hva IKDP legger føringer for, i 
de områder som ikke er omfattet av bussvei- og kollektivaksen. Dette gjøres for å ivareta intensjon i 
vedtakspunktet gjengitt ovenfor.  Dette medfører at næringsområder som ligger i Sola kommune mot 
Solasplitten, utenfor bussvei og øvrige kollektiv, beholder muligheten for ca. 150% utnyttelse og 50% 
kontorandel. Dette er illustrert i figurene under. 
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Figur: 6. Figuren til venstre viser kontorandel i gjeldende reguleringsplaner. Figuren til høyre viser maks 
utnyttelse i gjeldende reguleringsplaner. IKDP planforslag 2019 har en maksimal utnyttelse på 150%-BRA for 
dette området. Ingen reguleringsplaner har høyere utnyttelse enn dette. 

Som konsekvens av endringsforslag endres reguleringsbestemmelsene slik at reguleringsplanene nr. 
0309, 0473, 0474, 0475 og 0543 i Sola kommune gjelder foran IKDP Forus med hensyn til 
kontorandel. Som vist i illustrasjonen til høyre er det ingen reguleringsplaner, utenfor bussveisonen, 
som har høyere utnyttelse enn føringene satt i IKDP på 150% BRA, og føringene i IKDP vil fortsatt 
gjelde med hensyn til utnyttelse. 

Dette er reguleringsplaner som dekker vesentlige deler av Forus vest i Sola kommune, altså områder 
som IKPD Forus hadde planlagt til industri og plasskrevende kombinerte næringer. 

Endringsforslaget medfører følgende endringer i bestemmelsene: 

§ 1.3 Følgende reguleringsplaner i Sola kommune gjelder foran IKDP Forus med hensyn til 
kontorandel: 0309, 0473, 0474, 0475 og 0543. 

 

5.2.3 Konsekvenser for mål og strategier i utkast i til planforslag 2019: 
Endringsforslaget utfordrer vedtatt planprinsipp. Ideen bak komprimert utviklingsretning innebærer 
en tettere utbygging med høy utnyttelse i avgrensede områder langs kollektivtraseene, samt 
kombinerte næringer og industri i områder hvor tilgjengeligheten for tungtransport er god. 

Det vurderes som uheldig å videreføre en kontorandel på 50 % i gjeldende reguleringsplaner 
uavhengig av beliggenhet og høyverdig kollektivbetjening. Endringen er negativ for Forus og regionen 
med tanke på å tilrettelegge for industri og lagervirksomhet. En økt kontorandel svekker også 
Forusområdets tilgang på areal reservert til industri og lager. 

Følgende konsekvenser blir utløst sammenlignet med opprinnelig planforslag for IKDP Forus: 
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Føringer i planforslag 
2019 
 

Konsekvenser av endringene i planforslag som legges ut til nytt offentlig 
ettersyn 
 

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

Endringsforslaget utfordrer målet, da vedtaket muliggjør en videre 
utvikling av næringsvirksomheter med 50% kontorandeler og høy 
utnyttelse på arealer utenfor definerte kollektivakser i Sola sin del av 
Forus vest, samt områdene øst for golfbanen i Sandnes. Dette er de 
delene av Forusområde som var tiltenkt industri og kombinerte næringer i 
opprinnelig planforslag.  
  
I KU til IKDP 2019 pekes det på at områder for industri og plasskrevende 
næring er en begrenset arealressurs. Som konsekvens av vedtaket vil 
industri og kombinerte næringer kunne bli ytterligere blandet med nye 
kontorvirksomheter. Dette kan føre til bla sammenblanding av personbil 
og godstransport på det interne veinettet og at deler av Forus ikke lenger 
vil være like attraktive som næringsområde for lager- og 
industrivirksomheter.  
 
Konklusjon:  
Forslaget antas å virke negativt for tilrettelegging for lager- og 
industrivirksomheter og kombinerte næringer. Samlet sett vil dette kunne 
svekke Forus som et allsidig næringsområde for regionen. 
 

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

Endringsforslaget utfordrer deler av målet, - et godt sted å jobbe, ved at 
områder avsatt til industri, samt den plasskrevende delen av kombinerte 
næringer, på sikt vil bli iblandet større andel kontorvirksomheter. Dette 
antas å gå ut over attraktiviteten til alle næringskategorier.  
 
Konsekvensen kan bli stor for attraktiviteten til Forus næringsområde 
kontorbedrifter fordi kjerneområdene ikke lenger vil løftes frem som 
satsningsområder for denne typen kontorvirksomheter og utvikles med 
kvaliteter som er attraktive for kontorbedrifter. Videre kan endringen gi 
stor konsekvens for regionen og Forus næringsområde ettersom rene 
industriområder for lager og industri får en uheldig sammenblanding med 
kontorvirksomheter.  
 
Konklusjon:  
Forslaget antas å redusere attraktiviteten til Forus som et godt sted å 
jobbe for alle næringskategorier.  
 

Hovedmål 3: Forus 
skal være et 
klimavennlig 
næringsområde. 
 
 

Endringsforslaget utfordrer målet ettersom kontorbygg og 
kontorarbeidsplasser vil kunne bli lokalisert i områder med lav 
kollektivtilgjengelighet. Dette vil genere mer biltransport og dermed mer 
klimautslipp. I tillegg reduseres kundegrunnlaget til kollektivtilbudet. 
 
Konklusjon:  
Forslaget antas å redusere målet om at Forus skal være et klimavennlig 
næringsområde, ettersom man ikke samordner næringskategoriene med 
transporttilbudene. Som konsekvens vil det bli generert mer biltrafikk. 
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Strategi 1: 
Tilrettelegging for 
industri og 
kombinerte 
næringer. 
 
 

Endringsforslaget utfordrer strategien ved at arealer avsatt til industri og 
kombinerte næringer blir redusert. Regional næringsarealstrategi for 
Stavanger-regionen 2015 og Strategisk Næringsplan 2013-2025 har pekt 
på at områder for denne næringen er en begrenset arealressurs på Nord 
Jæren. 
 
Endringsforslaget vil: 
• redusere areal og redusere forutsigbarheten for lokalisering av industri 
og kombinerte næringsvirksomheter i Forus-området 
• redusere konkurransekraft gjennom å svekke både kjerneområdene og 
områdene utenfor kjerneområdene 
• redusere muligheten til miljøhensyn ved at etablering av nye 
kombinasjonsvirksomheter blir presset til å etablere seg i områder avsatt 
til industri.  
 
Konklusjon:  
Forus vil ikke forbeholde verdifulle arealer tiltenkt industri og kombinerte 
næringer. Dette vil kunne svekke attraktivitet og konkurranseevnen til 
Forus og regionen.  
 

Strategi 2: Etablering 
av kjerneområder.  
 
 

Endringsforslaget er i konflikt med strategien fordi forslaget muliggjør 
etablering av en større andel kontorbygg utenfor kjerneområdene. Dette 
gjelder både områdene langs kollektivtraseen og områdene utenfor 
kollektivtraseen som i opprinnelig forslag var forbeholdt industrien. Dette 
kan redusere etableringen av kontorbygg i kjerneområdene fordi 
kjerneområdene er planlagt med høye kvalitetskrav og derav tyngre 
rekkefølgekrav enn områdene utenfor.  
 
Endringsforslaget vil:  
• redusere insitamentet for utvikling av kjerneområdene   
• redusere planens ambisjon om økt andel møteplasser, sterkere 

stedsidentitet og flere stedsmarkører  
 
Konklusjon:  
Kjerneområdene vil svekkes som konsekvens av endringsforslaget. 
 

Strategi 3: Økte 
andeler miljøvennlige 
transportformer. 
 
 
 

Endringsforslaget vil redusere måloppnåelsen til nullvekstmålet. Ansatte i 
industri og kombinerte næringer får dårligere tilgang til det kollektive 
veinettet. Dette vil føre til at transporten til og fra arbeidsplassene blir 
bilavhengige og dermed fører til mer klimautslipp. 
 
Endringsforslaget vil: 
• redusere andel kollektivreisende 
• bidra til negative konsekvenser for klimaregnskap og energiplanlegging 
med lavere utslipp av CO2 
• gi nøytral konsekvens ved vurdering av risiko og sårbarhet 
 
Konklusjon:  
Endringsforslaget vil ha en negativ påvirkning på målet om økt andel 
miljøvennlige transportformer.  
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Regionale og 
nasjonale føringer 
 

Nasjonale forventninger til samordnet areal og transport og «rett 
virksomhet på rett sted» utfordres som følge av endringsforslaget. 
Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke legger til rette for et Forus-område 
med alle tre næringskategorier. Forus er i tillegg det eneste 
næringsområdet på Nord-Jæren som er definert som regionalt 
distribusjonsområde. 
 
Endringsforslaget innebærer at områdene som ligger lengst unna 
bussveien og har den dårligste kollektivdekningen, kan få økt innslag av 
kontorvirksomheter og transportarbeid som følge av dette. Særlig 
områder for næringskategori 2 og 3 kan bli redusert som følge av at 
kontor tillates over store deler av planområdet.  
 
Konklusjon:  
Endringsforslaget vil utfordre Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke og 
nasjonale føringer om samordnet areal og transportplanlegging. 

 

5.2.4 Konsekvenser av planendringen for miljø og samfunn - vurdering basert på KU 
forskriften 

Følgende utredningstema fra KU-forskriften er vurdert som særlig aktuelle i vurderingen av 
endringsforslaget som innebærer at kontorandel og utnyttelsesgrad opprettholdes som i godkjente 
reguleringsplaner: 

- Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål 
- Forurensing og vannmiljø 
- Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 

Relevante 
utredningstema 
hentet fra KU 
forskriften 

Vurdering av konsekvens  -1 
Negativ 
 

0  
Nøytral 

+1 
Positiv 
 

Nasjonalt og 
internasjonalt 
fastsatte 
miljømål 

Etablering av en større kontorandel utenfor 
bussveiens nedslagsfelt og i områder med lav 
kollektivbetjening. Økt innslag av 
personbiltransport.  

X   

Forurensing og 
vannmiljø 

Økt andel bilreiser til kontorarbeidsplasser 
utenom kollektivakser vil øke luftforurensing. 
Samlokalisering av kontorvirksomheter og 
lager/industri kan utløse utfordringer mht luft 
og støyforurensing og konflikter mellom 
personbil og godstransport 

X   

Transportbehov 
 

Tilrettelegging for kontor utenfor bussveisone 
og kollektivsone vil medføre økt biltrafikk. God 
tilgjengelighet for tungtransport kan bli 
redusert som følge av økt kontoretablering. 

X   

 

5.2.5 Konsekvenser for ROS:  
Det vurderes at endring i utnyttelse som følge av vedtakspunkt kan gi negative konsekvenser for mht 
transport og lokalklimatiske forhold.  Samlokalisering av kontorvirksomheter og lager/industri kan 
utløse utfordringer mht luft og støyforurensing og konflikter mellom personbil og godstransport.   
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5.3 Tredje endringsforslag: Tilsvarende kontorandel og utnyttelsesgrad langs 
bussveien og kollektivaksene (X-ruter) som for kjerneområdene 

 

5.3.1 Vedtakspunkt: 
Det gis anledning til tilsvarende kontorandel og utnyttelsesgrad langs bussveien og kollektivaksene 
(X-ruter) i området som for kjerneområdene. 

 

5.3.2 Forslag til endring i plankart eller bestemmelser som følge av vedtak 
Kjerneområdene hadde en kontorandel på 100% i planforslag i 2019. Som oppfølging av politisk 
vedtak foreslår kommunedirektørene en endring som innebærer at områder innenfor bussveisonen 
(tidligere definert som indre og ytre bussveisone), samt ny kollektivsone for X-ruter, skal ha en 
kontorandel på 100%. 

Maksimum utnyttelsesgrad for kjerneområdene variere fra 250% - 300% BRA, og et delområde har 
inntil 400% BRA. De fleste delområdene har 300% BRA som maksimal utnyttelse, og det er dette 
kommunedirektørene foreslår som maksimal utnyttelsesgrad for bussvei- og kollektivsonen i 
endringsforslaget.  

 

Figur 7. Illustrasjonen til venstre viser arealstrategien i planforslag fra 2019. Illustrasjonen til høyre 
viser arealdisponeringer i revidert planforslag per 2021.  

I den reviderte arealstrategien opprettholdes kjerneområdene, men indre og ytre bussveisoner slås 
sammen til en bussveisone. I områder med X-ruter ved Vassbotn og Gausel er det opprettet en ny 
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kollektivsone. I arealstrategien fra 2019 var kjerneområdene forbeholdt kontor (næringskategori 
1), bussveisonene forbeholdt kombinerte næringer (næringskategori 2) og øvrige områder avsatt til 
industri og lager (næringskategori 3). I revidert forslag tillates både næringskategori 1 og 2 
i bussveisonen, og kollektivsoner åpner for næringskategori 1, 2 og 3.  

Endringsforslaget medfører en økning på over 2 000 000 m2 BRA sammenlignet med planforslag fra 
2019 og mulighet for å etablere rene kontorvirksomheter innenfor ca. 90 % av næringsområdene på 
Forus, uavhengig av beliggenhet og kollektivbetjening. Totalt utbyggingspotensial var i 2019 omtrent 
4 370 000 m2 BRA. Som følge av endringsforslaget er utnyttelsen økt til over 6 400 000 m2 BRA.  

 

Endringsforslaget medfører følgende endringer i bestemmelsene: 

§ 3 Indre og ytre bussveisone er slått sammen. Kollektivsoner innlemmet i kapittel 3. 

§3.3 Maksimal kontorandel er endret fra 70% til 100% i bussveisonene. 

§3.4 Maksimal utnyttelse er endret fra 165% for ytre bussveisone, 190% for indre bussveisone, 200% 
for delfelt N2 og N3 til maksimum 300%-BRA for bussveisonen. 

 

5.3.3 Konsekvenser for mål og strategier i planforslag fra 2019  

Mulighetene med å lykkes med etablering av kjerneområdene svekkes ettersom det reviderte 
planforslaget åpner for 100% kontorandel og utnyttelse på 300% BRA i ca. 90% av næringsområdet 
på Forus. Endringen innebærer at kjerneområdene ikke lengre løftes frem som satsningsområder for 
kontorvirksomhet i Forusområdet. Dette medfører at planen ikke lengre gir kjerneområdene de 
konkurransefortrinn som er nødvendige for at de skal lykkes. Ved tidligere utredning av 
måloppnåelse har man vist at kjerneområdene er det eneste av strategiene i planen som bidrar 
effektivt til å nå alle de tre hovedmålene for planen.  Dette vurderes som negativt og uheldig 
ettersom kjerneområdene skulle bidra både til å styrke områdets attraktivitet for moderne 
næringsutvikling, til at området får en miljørettet utvikling og at området får nye stedskvaliteter.  

Arealstrategien i opprinnelig planforslag forutsatte at rene kontorvirksomheter med 300% utnyttelse 
samles i kjerneområdene av hensyn til samordnet areal og transport og ønsket næringsutvikling.  

Når det åpnes for rene kontorvirksomheter i store deler av Forus-området er det sannsynlig at 
kontorvirksomheter etableres utenfor kjerneområdene i alle deler av Forus-området, uavhengig av 
beliggenhet og høyverdig kollektivbetjening (bussvei). 

Dette er uheldig med hensyn til målsetningen i opprinnelig forslag om å etablere noen prioriterte 
næringsområder for kontorvirksomheter i sentrale, kollektivbetjente områder, med kvaliteter og 
fellesfunksjoner tilrettelagt for denne type virksomheter.   

Det vurderes som lite sannsynlig at kvalitetene og fellesfunksjonene som er forutsatt opparbeidet i 
kjerneområdene gjennom rekkefølgekrav vil bli realisert dersom det gis mulighet for 
kontorvirksomheter å etablere seg i øvrige deler av Forus-området.  

X-rutene er ikke bundet opp av en definert kollektivakse som for eksempel bussveien. Det er stor 
sannsynlighet for at traséene endres over tid, og de bør derfor ikke plasseres kontorbedrifter her. 

Kommunedirektørene mener at endringen svekker Forus sin rolle som et attraktivt og allsidig 
næringsområde ved at regionen får færre sentrale områder reservert til kombinerte næringer og 
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industri/lager. Forus er det eneste området i regionen som har avsatt areal til alle tre 
næringskategorier. Behovet for kategori 1, kontorarealer, er allerede godt dekket. For å opprettholde 
attraktiviteten for Forus som næringsområde, er det viktig å tilrettelegge for kombinerte næringer 
(kategori 2) og industri og lager (kategori 3). Disse kompletterer også kommunenes øvrige 
næringsområder.  

Figuren nedenfor viser størrelsesforholdet mellom Forus og by- og kommunesentrene. Det nye 
planforslaget tilsvarer at et bakkeareal på omtrent samme størrelse som Sandnes sentrum, Sola 
sentrum og Stavanger sentrum til sammen. I det nye planforslaget kan 90% av næringsarealene 
utvikles til rene kontorbedrifter med 100% kontorandel og 300% utnyttelse.  

Dette vil kunne gi konsekvenser for sentrumsområdene og regionen med hensyn til næringsutvikling 
og samordnet areal og transport. Pga vernehensyn vil det ikke være gjennomførbart å tilsvarende 
utnyttelse i Stavanger sentrum og kanskje heller ikke i Sandnes sentrum. På Forus derimot er det fullt 
gjennomførbart. Kun svingninger i markedet vil være til hinder for å gjennomføre nettopp den 
utnyttelsen og kontorandelen planforslaget inviterer til. Kommunene overlater her til 
markedskreftene å avgjøre om Forus blir kommunenes kontortyngdepunkt. En balansert vekst i alle 
næringsområdene i byområdet vil gi bedre utnyttelse av byområdets transportkapasitet og de ulike 
næringsområdene kan utfylle hverandres roller slik at næringslivet samlet sett blir robust. 

Det er ønskelig at Forus området fortsatt skal utvikles og styrkes som et nasjonalt og regionalt viktig 
næringsområde. Samtidig vurderes det som viktig at det store utbyggingspotensialet på Forus 
forvaltes som en stor og felles arealressurs som kan benyttes som en langsiktig utvikling av 
byområdet. Ved god arealhusholdering har regionen en felles ressurs som kan benyttes etter hvert 
som man kan påvise behov for ny omstilling og mer utbygging enn det IKDP Forus bør åpne for.  

 

Utsnittet viser størrelsesforholdet mellom Forus og de tre sentrumsområdene i Sola, Sandnes og 
Stavanger. 

Øvrige konsekvenser av endringsforslaget til sammenligning med planforslag 2019 kommer frem av 
påfølgende punkter: 
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Føringer i planforslag 
2019 
 

Planforslag som legges ut til nytt offentlig ettersyn 
 

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

Arealer til kombinerte næringer og industri/lager vil bli redusert som følge 
av at nytt planforslag åpner for økt etablering av kontorbygg med høy 
utnyttelse i ca. 90% av næringsområdene på Forus..  
 
Attraksjonsverdien Forus har som næringsområde for kombinerte 
næringer vil bli svekket ettersom planen ikke lengre reserverer områder 
og veikapasitet for godstransport for denne typen næringer.  
 
Attraksjonen for kontorvirksomheter blir også svekket ettersom planen 
ikke lenger prioriterer utvikling av kontorvirksomhet i noen definerte 
kjerneområde med tilhørende servicetilbud og funksjoner som er tilpasset 
denne delen av næringslivet.  
 
Konklusjon:  
Endringsforslaget gir negative utslag på målet om at Forus og regionen 
skal bli mer attraktiv for næringsutvikling. Kombinerte næringer og 
kontorvirksomheter vil kunne bli etablert i områder uavhengig av 
beliggenhet og høyverdig kollektivtransporttilbud (bussvei). Dette 
medfører at biltrafikk og bilavhengigheten og konflikter på tvers av 
næringskategorier – for eksempel naboskap mellom kontorvirksomheter 
og lager/industri vil øke.  
 
 

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

Kombinerte næringer vil kunne bli henvist til arealer lenger vekk fra 
kollektivaksene, dvs at bilavhengigheten vil kunne øke.  
 
Konklusjon:  
Endringsforslaget utfordrer målet om at Forus skal være et godt sted å bo 
og jobbe i en negativ retning. 
 

Hovedmål 3: Forus 
skal være et 
klimavennlig 
næringsområde.  
 
 

Endringsforslaget vil føre til at det blir etablert kontor utenfor 
influensområdene til bussholdeplassene langs kollektivaksen. Dette vil 
generere mer biltransport og økte klimagassutslipp.  
 
Konklusjon:  
Endringsforslaget gir negative utslag på målet om at Forus skal være et 
klimavennlig næringsområde negativt.   
 

Strategi 1: 
Tilrettelegging for 
industri og 
kombinerte næringer. 
 
 

Endringsforslaget vil bidra til å fortrenge industri og kombinerte næringer 
ut av områder som tidligere har vært forbeholdt disse virksomhetene 
ettersom det er utfordrende å kombinere kontorvirksomheter med 
industri/lager og kombibedrifter med tilhørende støy, transport og 
arealbehov. 
 
 
Forslaget vil kunne stimulere til økt tetthet av kontorvirksomheter langs 
hele bussveien og kollektivaksene (X- ruter). Presset kan øke ettersom 
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kollektivaksene etableres med holdeplasser der det i dag er etablert 
industri og kombinerte næringer.  
 
Konklusjon:   
Endringsforslaget påvirker tilrettelegging for industri og kombinerte 
næringer negativt. 
 

Strategi 2: Etablering 
av kjerneområder.  

Med endringsforslaget vil etablering i og utenfor kjerneområdene få 
samme rammevilkår for utnyttelsesgrad og kontorandel. Det kan føre til 
at utbyggere velger utbyggingsarealer utenfor kjerneområdene, da 
kjerneområdene er planlagt med høyere kvalitet på uteområder og derfor 
har dyrere rekkefølgetiltak enn områdene utenfor.  
 
Konklusjon:  
Endringsforslaget vil slå negativt inn på etablering av kjerneområder. 
 

Strategi 3: Økte 
andeler miljøvennlige 
transportformer. 

Det antas at det blir etablert rene kontorvirksomheter i Forus området 
uavhengig av beliggenhet og høyverdig kollektivbetjening, også utenfor 
bussholdestedene langs kollektivaksene, noe som vil skape mer 
biltransport. Samtidig vil kombinerte næringer bli tvunget til å etablere 
seg i alle deler av Forusområdet ettersom de ikke har områder reservert 
til sitt formål. Dette vil igjen bidra til økt biltrafikk og konflikter mellom 
personbil og godstransport. Endringsforslaget vil redusere måloppnåelsen 
til nullvekstmålet som ligger til grunn for byvekstavtalen. 
 
Konklusjon:  
Endringsforslaget vil slå negativt ut på andelen miljøvennlige 
transportformer og interntransport til kontorvirksomheter og 
industri/lager. 
 

Regionale og 
nasjonale føringer 

Nasjonale forventninger til samordnet areal og transport og «rett 
virksomhet på rett sted» utfordres som følge av endringsforslaget. 
Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke legger til rette for et Forus-
område med alle tre næringskategorier. Forus er i tillegg det eneste 
næringsområdet på Nord-Jæren som er definert som regionalt 
distribusjonsområde. 
 
Endringsforslaget innebærer at 90% av næringsområdene på Forus, også 
områder som ligger langt unna bussveien og har dårligere 
kollektivdekning, kan få økt innslag av kontorvirksomheter og 
personbiltranspor. Områder for næringskategori 2 og 3 kan bli redusert 
som følge av at kontor tillates over store deler av planområdet.  
 
Konklusjon:  
Endringsforslaget vil utfordre Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke og 
nasjonale føringer om samordnet areal og transportplanlegging. 

 

5.3.4 Konsekvenser for miljø og samfunn: (KU-forskriften) 
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Følgende utredningstema fra KU-forskriften er vurdert som mest aktuelle i vurderingen av 
endringsforslaget som innebærer at kontorandel og utnyttelsesgrad langs bussveisonen og 
kollektivaksene (X-ruter) er tilsvarende som for kjerneområdene: 

- Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål 
- Forurensing og vannmiljø 
- Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
- Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 
- Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 
- Sårbarhets og risikoforhold 

 

Relevante 
utredningstema 
hentet fra KU 
forskriften 

Vurdering av konsekvens  -1 
Negativ 
 

0  
Nøytral 

+1 
Positiv 
 

Nasjonalt og 
internasjonalt 
fastsatte miljømål 

Etablering av kontorvirksomheter i områder 
med lav og dårlig kollektivbetjening. Bilbasert 
kontorvirksomhet. Økt innslag av biltransport.  

X   

Forurensing og 
vannmiljø 

Økt andel bilreiser til kontorarbeidsplasser 
utenom kollektivakser vil øke luftforurensing. 
Samlokalisering av kontorvirksomheter og 
industri/lager kan gi utfordringer med 
luftkvalitet og støy. 

X   

Transportbehov Endringene åpner for en blanding av rene 
kontorbedrifter, kombibedrifter og 
lager/industribedrifter i store deler av 
næringsområdene på Forus. Dette vil kunne 
medføre konflikter mellom godstransport og 
personbiltransport på internt og overordnet 
veinett.  

X   

Befolkningens 
helse 

Det blir mindre sannsynlig at kjerneområder 
kan utvikles med nye stedskvaliteter, 
fellesfunksjoner og nærservicetilbud (for 
eksempel mobilitetspunkt, felles kantiner og 
servicefunksjoner) som følge av endringene i 
revidert planforslag for IKDP Forus. Det er 
mindre sannsynlig at slike kvaliteter og 
funksjoner opparbeides gjennom 
rekkefølgekrav ettersom det reviderte 
planforslaget gir mulighet for etablering av 
rene kontorvirksomheter i store deler av 
Forus-området. Etablering av 
kontorvirksomheter uten høyverdig 
kolleivtransporttilbud medfører at 
næringsområder blir lite tilgjengelige for dem 
som ikke disponerer bil. 

X   

Arkitektonisk og 
estetisk 
utforming, 
uttrykk og kvalitet 

Endringsforslaget gir mulighet for generelt 
høyere utnyttelse med 300% utnyttelse i 90% 
av næringsområdene på Forus. Høyere 
utnyttelse kan føre til økt skygge og øvrige 

X   
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utfordringer med lokalklimatiske forhold for 
tilgrensende boligfelt, næringsområder og 
uterom. 

Sårbarhets og 
risikoforhold  

Konflikter mellom godstransport og 
personbiltransport på internt og overordnet 
veinett. 

X   

 
5.3.5 Konsekvenser for ROS: 
Det vurderes at endringen i kontorandel og utnyttelse Vil gi utfordringer for sårbarhets og 
risikoforhold som følge av at kontorvirksomheter og industri og lager blir samlokalisert. 
Kombinasjonen av ulike næringsvirksomheter kan gi utfordringer med hensyn til transport og 
lokalklimatiske med hensyn til luftkvalitet, skyggelegging på nærliggende boligområder, 
næringsområder, uterom og støy. Konflikter mellom personbiltransport og godstransport kan gi 
belastninger på det lokale veinettet og gi økt ulykkesrisiko. 

 

5.4 Fjerde endringsforslag: Nedjustering av grøntområder 
5.4.1 Vedtakspunkt: 
Omfang og form av grøntområder må vurderes og ikke urimelig legge begrensninger på utnyttelse av 
eiendommene. Konkrete nedjusteringer av grøntområder må framlegges. 

 

5.4.2 Forslag til endring i plankart eller bestemmelser som følge av vedtak 
Vedtaket følges opp med å endre nye grønnstrukturer som var vist som fremtidig grønnstruktur 
(mørk grønn farge i plankartet) til hensynssone grønnstruktur med tilhørende retningslinjer. Hvilket 
arealformål som vises bak hensynssone grønnstruktur, er tilpasset stedet. I de fleste tilfeller vises 
gjeldende arealformål. Ny grønnstrukturer som er vist på plankartet blir dermed veiledende og skal 
avklares i detaljreguleringer. Lysgrønne arealer vises fortsatt som grønnstruktur, dette er kun 
bekreftelse av arealformål i gjeldende planer. 

Begrunnelse for valg av løsning: Hensynssone grønnstruktur er allerede benyttet noen steder i 
planen. Løsningen benytter plan og bygningslovens løsning i tilfeller der man ikke vil pålegge 
bestemmelser. Tidligere planforslag er utarbeidet etter grundige vurderinger av arealbehov ift 
hvilken funksjon grønnstrukturene skal ha. Det vil være uheldig å endre dette nå, uten å gjøre 
tilsvarende grundige vurderinger. 
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Opprinnelig planforslag 2019                                Revidert planforslag 2021 

Figur 8: Utsnitt av plankart til planforslag 2019 til venstre og utsnitt av plankart til endringsforslag til 
høyre. Illustrasjonen viser at ny foreslått grønnstruktur er vist med hensynssone grønnstruktur og 
arealformål er tilbakeført til opprinnelig formål, i dette tilfellet tilbake til næringsformål. Opprinnelig 
grøntstruktur videreføres.  

Totalt omdisponeres 143,5 dekar med grønnstruktur tilbake til opprinnelig formål. I plankartet er det 
kun grønnstruktur som allerede var regulert inn i forkant av IKDP som vises som grønnstruktur i 
plankartet. All grønnstruktur som IKDP har lagt til som ny (fremtidig grønnstruktur) i planforslag fra 
2019, er omgjort til opprinnelig formål.  

Endrede bestemmelser og retningslinjer som berører grønnstruktur: 

Føringene for grøntområder går fra å være bestemmelser til retningslinjer. Forslag til ny retningslinje: 
Føringene i § 7.1 Grønnstruktur skrives om og gjøres retningsgivende  

§ 9.6: 

e. For øvrige områder gjelder punkente e-k. I områder for grønnstruktur bør det være utstrakt bruk 
av trær og annen vegetasjon som grunnlag for et rikt naturmangfold. 

 f. Vegetasjonen bør sikres gode vekstvilkår. 

 g. Grønnstrukturen bør være sammenhengende og fungere som vandrekorridorer for planter og dyr. 

h. Områdene bør utvikles og gjøres tilgjengelige med tanke på økt opplevelse og aktivitet for 
allmennheten, og oppholdssoner bør sikres gode solforhold. 

 i. Minimum bredde på grønnstruktur bør være 15 m. 

 j. Gange- og sykkelnett kan inngå i grønnstruktur så lenge kravene i pkt. e, f og g ivaretas. 
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 k. Områdene kan tilrettelegges for vannhåndtering der hvor det er hensiktsmessig. Områdene kan 
opparbeides slik at de fungerer som flomveier som leder til kanalene/vannveiene.  

 

5.4.3 Konsekvenser for bestilling mål og strategier i utkast til planforslag fra 2019 
Endringen fra fremtidig formål grønnstruktur til hensynssone grønnstruktur med tilhørende 
retningslinjer vil medføre at handlingsrommet for å opparbeide grønne forbindelser og kvaliteter blir 
mer fleksibelt til fordel for den enkelte grunneier. Kommunene vil oppleve mindre forutsigbart med 
hensyn til sammenhengende grønne strukturer og kvalitet. Øvrige konsekvenser av endringsforslaget 
til sammenligning med planforslag 2019 kommer frem av påfølgende punkter:  

Føringer i planforslag 
2019 
 

Planforslag som legges ut til nytt offentlig ettersyn 
 

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

Vedtakspunktet om å redusere grønnstrukturene i planen øker 
sannsynligheten for at framtidens Forus blir omtrent som i dag når det 
gjelder grønne forbindelser. Området vil ikke virke tiltrekkende på 
bedrifter som verdsetter slike kvaliteter. Det gjelder særlig 
kunnskapsbedrifter med mange ansatte. 
 
På kort sikt kan det bli rimeligere for eiendomsaktører å utvikle 
eiendommer fordi de ikke trenger å avstå areal eller betale bidrag til 
opparbeidelse av grønnstruktur.  
 
Konklusjon: Redusert grønnstruktur bidrar ikke til styrket attraktivitet for 
kunnskapsbedrifter med mange ansatte. 
 

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

Reduserte grønnstrukturer gir ikke utsikter til at Forus blir et triveligere 
naboområde for de som bor i nærområdene. Man forbereder heller ikke 
til en mulig transformasjon til mer boligformål langs bussveien øst for 
E39. Det blir mindre attraktivt for arbeidstakere å søke stillinger fordi det 
ikke blir trivelig å oppholde seg eller bevege seg på Forus. 
 
Konklusjon: Forus blir ikke en god nabo for beboere, og arbeidstakere vil 
oppleve omgivelsene som mindre tiltrekkende. 
 

Hovedmål 3: Forus 
skal være et 
klimavennlig 
næringsområde.  
 
 

En viktig begrunnelse for å etablere grønnstrukturer har vært at området 
skal bli triveligere å gå og sykle i, og dermed bidra til økt bruk av 
miljøvennlige transportmidler. En stor del av den avsatte bredden på 
grøntdragene vil også opptas av asfalt til infrastruktur til gående og 
syklende. Konsekvensen av reduserte totale bredder på grønnstruktur vil 
være at korridorene får fremdeles plass til infrastruktur, men at det vil vli 
mindre plass til beplantning. Det blir fortsatt lite attraktivt å gå eller sykle 
til jobb på Forus. Arbeidstakere som må gå et stykke til nærmeste 
bussholdeplass finner det mindre attraktivt å velge buss framfor bil. 
 
Mindre areal til grønnstruktur reduserer også mulighetene til å øke 
biologisk mangfold og benytte naturbaserte løsninger til vannavrenning. 
 
Konklusjon: Vedtakspunktet om redusert grønnstruktur i området vil 
medføre at området blir mindre klimavennlig. 
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Strategi 1: 
Tilrettelegging for 
industri og 
kombinerte næringer. 

Endringsforslaget om redusert grønnstruktur påvirker negativt 
tilrettelegging for kombibedrifter med mange ansatte. Etableringsfaktorer 
for kombibedrifter er gode og attraktive tilgjengelighet for ansatte som 
går eller sykle eller bruker kollektiv transport. Redusert grønnstruktur 
medfører at dette blir mindre trivelige å ferde på Forus. I tillegg vil 
nedjustert grøntareal medføre mindre attraktive uformelle møtesteder.  
 
Konklusjon: Vedtakspunktet om redusert grønnstruktur i området kan 
medføre at området totalt sett blir mindre attraktiv for kombinerte 
næringer da ansatte vil oppleve omgivelsene som mindre tiltrekkende. 
 

Strategi 2: Etablering 
av kjerneområder.  
 
 

Redusert grønnstruktur i kjerneområdene vil gjøre det mindre attraktivt å 
etablere seg der. Enten fordi bedrifter opplever det lite forutsigbart om 
kvalitetene faktisk vil bli opparbeidet. Eller fordi det blir rimeligere å 
etablere seg langs bussforbindelsene utenfor kjerneområdene fordi de 
slipper å bidra til opparbeidelse av rekkefølgetiltak som handler om 
grønnstruktur. 
 
Konklusjon: Manglende grønnstrukturer og utendørs møteplasser 
reduserer attraktiviteten til de planlagte kjerneområdene. Det tar lengre 
tid å etablere kjerneområdene fordi kontorvirksomhetene ikke ser 
gevinsten av å etablere seg der. 
 

Strategi 3: Økte 
andeler miljøvennlige 
transportformer. 
 
 
 

Området får ikke høynet kvalitetene som trengs for at flere skal sykle eller 
gå. Det blir heller ikke trivelig å gå til busstoppene. 
 
For mange blir det fortsatt mest attraktivt å velge bil. Selv om det også 
blir mindre attraktivt enn det har vært, på grunn av bompenger og køer. 
Nullvekstmålet for personbiltrafikken overholdes ikke, og myndighetene 
kan ikke lenger forsvare vekst i sysselsettingen på Forus. 
Næringstransport internt og til og fra Forus får dårligere vilkår fordi 
veiene opptas av personbiler. 
 
Konklusjon: Planen overholder ikke en av de viktigste premissene for 
utvikling av Forus som er å omstille området til bruk av miljøvennlige 
transportmidler. 
 

Strategi 5: Styrke 
blågrønne strukturer 

Bostedsattraktiviteten på Forus øst og Lura reduseres som følge av 
smalere eller færre grønne forbindelser. Muligheten for å sikre noen 
overordnede regionale grønnstrukturer gjennom Forus reduseres.  
Endringsforslaget innebærer at føringene blir mer fleksible ovenfor den 
enkelte utbygger, og det vil kreve større utbygginger/tiltak på den enkelte 
tomt for å få realisert grønnstrukturen. Det medfører at det vil ta lengre 
tid å få til de sammenhengende strukturene. 
 
Konklusjon: Planen bidrar ikke til å innfri mål om et grønnere og 
triveligere næringsområde. 
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Kommuneplanene og 
Regionalplanen 

Endringen innebærer redusert forutsigbarhet for realisering av 
sammenhengende blågrønne kvaliteter og forbindelser i og nær bolig- og 
arbeidsplasskonsentrasjoner.  
 
Regionalplanen forventer i retningslinje 7.1.1 pkt. 2 at blågrønne 
strukturers funksjon som leveområder og spredningskorridor for biologisk 
mangfold vektlegges. 

 

5.4.4 Konsekvenser for miljø og samfunn 
Endringsforslaget er nøytralt til sammenligning med dagens situasjon ettersom det ikke er tegnet inn 
hverken hensynssone grønt eller grønt formål i de aktuelle delene av Forus området per i dag. 
Kommunedirektørene har likevel vurdert konsekvensene av endringsforslaget sammenlignet med 
opprinnelig planforslag for IKDP Forus ettersom det vurderes som viktig å belyse konsekvensene av 
endringene i det reviderte planforslaget i henhold til tema i KU-forskriften.  

Følgende utredningsteama fra KU-forskriften vurderes som særlig aktuelle i vurderingen av 
endringsforslaget som innebærer at fremtidig grønnstruktur går fra grønt formål til hensynssone: 

• Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål 
• Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett 
• Naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven og økosystemtjenester: 
• Friluftsliv og landskap 
• Forurensing og vannmiljø: 
• Transportbehov 
• Beredskap og ulykkesrisiko 
• Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 
• Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 

 

Relevante 
utredningstema 
hentet fra KU 
forskriften 

Vurdering av konsekvens  -1 
Negativ 
 

0  
Nøytral 

+1 
Positiv 
 

Nasjonalt og 
internasjonalt 
fastsatte miljømål 

Hensynsone grønt ivaretar nasjonalt og 
internasjonalt fastsatte gjennom 
hensynsone grønt med tilhørende 
retningslinjer. Endring fra formål til 
hensynssone i revidert planforslag gir 
likevel lavere måloppnåelse med hensyn 
til luftkvalitet, biologisk mangfold, 
naturbaserte løsninger, klimatilpasning 
osv til sammenligning med dagens 
situasjon. 

 X  

Tilgjengelighet for 
alle til uteområder 
og gang- og 
sykkelveinett 
 

Hensynsone grønt ivaretar nasjonalt og 
internasjonalt fastsatte miljømål gjennom 
en hensynssone grønt med tilhørende 
retningslinjer. Endring fra formål til 
hensynssone grønt gir likevel redusert 
sannsynlighet for at gjennomgående gang 

 X  
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Relevante 
utredningstema 
hentet fra KU 
forskriften 

Vurdering av konsekvens  -1 
Negativ 
 

0  
Nøytral 

+1 
Positiv 
 

og sykkelforbindelser tilrettelegges i 
tilknytning til nye og eksiterende grønne 
korridorer med forbindelser til 
eksisterende bolig og 
arbeidsplasskonsentrasjoner til 
sammenligning med dagens situasjon. 

Naturmangfold, jf. 
Naturmangfoldloven 
og 
økosystemtjenester: 
 

Hensynsone grønt ivaretar nasjonalt og 
internasjonalt fastsatte miljømål gjennom 
hensynssone grønt med tilhørende 
retningslinjer. Endring fra formål til 
hensynssone grønt gir likevel gi redusert 
mulighet til å øke arealmengden til grønt 
og vann hvor positiv konsekvens er at 
biologisk mangfold får bedre forhold enn i 
dagens situasjon, ettersom det kun kan 
kun gis retningslinjer om begrensninger av 
virksomhet og tiltak for å ivareta 
interessen i sonen gjennom en 
hensynssone. Med dette som 
utgangspunkt gir endringsforslaget mindre 
forutsigbarhet og lavere ambisjonsnivå 
mht bevaring og videreutvikling av 
eksisterende grønnstrukturer og 
naturmangfold.  
 

 X  

Friluftsliv og 
landskap 
 

Planforslaget legger til rette for 
sammenkoblinger av friluftsliv og landskap 
gjennom hensynssonen med tilhørende 
retningslinjer.  
Hensynsonene kan tilføye Forus nye 
(forbindelser til) friluftsarealer og et 
(urbant) landskap. Hensynssonen gir 
mulighet for å etablere nye (forbindelser 
til) friluftsarealer og et (urbant) landskap. 
Endringen med en hensynssone medfører 
likevel handlingsrommet blir mer 
fleksibelt til fordel for den enkelte 
grunneier og mindre forutsigbart mht 
sammenhengende strukturer og kvalitet 

 X  

Forurensing og 
vannmiljø: 
 

Hensynsone grønt ivaretar hensyn til 
forurensing og vannmiljø og fastsatte 
miljømål gjennom hensynssone for grønt 
med tilhørende retningslinjer.  
 
Det vurdere likevel at en hensynssone for 
grønt innebærer et lavere ambisjonsnivå 
enn opprinnelig planforslag som hadde 

 X  
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Relevante 
utredningstema 
hentet fra KU 
forskriften 

Vurdering av konsekvens  -1 
Negativ 
 

0  
Nøytral 

+1 
Positiv 
 

lagt opp til mer grøntareal og økt areal for 
vannstrukturer, fordrøyning av vann i nye 
vannflater og grønnstrukturer samt 
vannrensing som ville forebygge utslipp av 
forurensing til rennende vann.  
I og med at revidert planforslag legger opp 
til en hensynsone for grønnstruktur vil 
planen fremdeles kunne bidra til redusert 
forurensing og et bedre vannmiljø. En 
hensynssone gi midlertid et svakere vern 
ettersom det kun gis retningslinjer om 
begrensninger av virksomhet og vilkår for 
tiltak for å ivareta interessen i sonen. 

Transportbehov 
 

Hensynsone grønt kan sikre 
sammenkoblinger av friluftsliv og 
landskap. En hensynsone vil likevel ikke 
styrke opplevelsesverdien så sterkt som et 
grøntformål ville ha gjort, og heller ikke 
sikre den helhetlige utviklingen. Dette kan 
medføre saktere gjennomføring av 
grønnstrukturen som kan redusere 
muligheten for å få flere til å gå eller sykle 
til og fra og på Forus.  

X   

Beredskap og 
ulykkesrisiko 
 

Tidligere utredninger av ROS tema i 
Forusområdet viser at urban flom i dagens 
situasjon kan håndteres godt. Det 
vurderes derfor at endring fra 
grønnstruktur til hensynssone 
grønnstruktur som følge av vedtakspunkt 
ikke gir innvirkning på dette tema. 

 X  

Befolkningens helse 
og helsens fordeling 
i befolkningen 
 

Hensynsone grønt gi positive utslag for 
befolkningens helse gjennom 
opparbeidelse av nye grøntområder på 
Forus. En hensynsone vil likevel ikke sikre 
opparbeiding av grøntformål, blågrønne 
strukturer, mulighet for fysisk aktivitet og 
opplevelsesverdiene på samme måte som 
formål ville ha gjort, og heller ikke sikre 
den helhetlige utviklingen av 
grøntstrukturene. 
  

 X  

Arkitektonisk og 
estetisk utforming, 
uttrykk og kvalitet. 
 

Hensynsoner grønnstruktur kan tilføre 
positive kvaliteter for estetisk utforming, 
utrykk og kvalitet. Hensynsonen gir 
imidlertid mindre forutsigbarhet for 
opparbeiding ettersom den kun gir 
retningslinjer om begrensninger av 

X   
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Relevante 
utredningstema 
hentet fra KU 
forskriften 

Vurdering av konsekvens  -1 
Negativ 
 

0  
Nøytral 

+1 
Positiv 
 

virksomhet og vilkår for tiltak.  
Hensynssoner utelukker ikke etablering av 
blå og grønne strukturer, nye møtesteder 
og identitet, men det er forventet at 
etablering vil ta lengre tid, og ha mindre 
sammenheng enn ved direkte bestemte 
formål. 

 

 

5.4.5 Konsekvenser for sårbarhets- og risikoforhold  
Relevante tema i risiko og sårbarhetsanalysen som berører fjerde endringsforslag om å redusere 
grønnstrukturen er temaene: 

• Urban flom (oversvømmelse) 

Tidligere utredninger viser at urban flom selv i dagens situasjon kan håndteres godt. Det vurderes at 
endring fra grønnstruktur til hensynssone grønnstruktur som følge av vedtakspunkt ikke gir 
innvirkning på ROS- analyse fra hovedhøring.  

Endring fra formål grønnstruktur til ‘hensynssone grønnstruktur’ har ikke vesentlige konsekvenser for 
tema grunnbrudd.   

 

5.5  Femte endringsforslag: Rekkefølgekrav 
5.5.1 Vedtakspunkt: 
Nivået og omfang av rekkefølgekrav må vurderes i forbindelse med behandling av reguleringsplaner. 
Kostnader for rekkefølgekrav kan ikke være høyere enn for andre sammenlignbare næringsområder. 
Det må tas inn formuleringer som sikrer at planen er økonomisk bærekraftig for næringslivet og som 
sikrer god arealutnyttelse og attraktive næringsområder. 

5.5.2 Forslag til endring i plankart eller bestemmelser som følge av vedtak: 
Det er i endringsforslaget innarbeidet ny bestemmelse som sikrer at det tas stilling til hvilke 
rekkefølgetiltak som skal inntas i den enkelte plan.  

I tillegg er det tatt inn en presisering om at rekkefølgekrav skal være forholdsmessige og nødvendig 
for utbyggingen. 

Kommunedirektørene har ikke anledning å sikre i bestemmelser i henhold til plan- og bygningsloven 
at et rekkefølgekrav skal være økonomisk bærekraftig for næringslivet og som sikrer god 
arealutnyttelse og attraktive næringsområder. Det vurderes likevel intensjonen bak dette sikres 
gjennom de øvrige endringsforslagene knyttet til dette vedtakspunktet. 

På bakgrunn av dette er planens bestemmelser og retningslinjer supplert med følgende 
bestemmelse: 

§ 1.4.2 Rekkefølge om opparbeidelse av infrastruktur 
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Ved ny regulering innenfor de aktuelle delområdene skal det tas stilling til hvilke 
rekkefølgebestemmelser som skal inntas i den enkelte plan. Alle rekkefølgekrav skal være 
forholdsmessige og nødvendige for tiltaket. 

5.5.3 Konsekvenser for mål og strategier i utkast til planforslag fra 2019 
Endringsforslaget medfører ikke endringer i målstruktur og strategier. Endringene i bestemmelsene 
er en konkretisering av de intensjoner som lå til grunn i planforslag fra 2019.  

IKDP Forus er en kommunedelplan og ikke en reguleringsplan, og pålegger ikke direkte noen av 
rekkefølgekravene til utbyggerne når IKDP Forus vedtas. Det er først ved videre utvikling av tomten 
gjennom detaljreguleringsplan at føringene for rekkefølgekrav gitt i IKDP vil bli vurdert pålagt som 
rekkefølgekrav. Hvor mange og hvor omfattende rekkefølgekravene blir avhenger av flere ting, blant 
annet hvor omfattende utbygging som er planlagt. 

Rekkefølgekrav skal alltid vurderes i forbindelse med detaljreguleringer og byggesaker, og skal alltid 
ifølge plan- og bygningsloven være forholdsmessig og nødvendig for utbyggingen. For å oppfylle 
intensjonen i vedtaket er disse føringene også tatt inn i bestemmelsene. 

Planforslaget fra 2019 ble utarbeidet med tilhørende rekkefølgetiltak som skal sørge for at 
personbiltransport skjer innenfor nullvekstmålet, at kjerneområdene blir attraktive for 
kontorvirksomheter med nye møteplasser og områdekvaliteter og at Forus i 2040 har 
sammenhengende grønnstruktur som tar hensyn til klima og klimaendringer. Disse kriteriene ligger 
fremdeles til grunn. 

Det er i tidligere gjort vurderinger til kostnadene på rekkefølgekravene sammenlignet med øvrige 
næringsområder. Tidligere analyser viser at det er forventet en gjennomsnittlig pris på 420,- kr pr m2 

BRA, som ikke er høyere enn andre tilsvarende næringsområder. 

I endringsforslag 4 er grønnstruktur endret fra formål til hensynssone. Rekkefølgekravene kan bli 
redusert som følge av denne endringen, og er utredet i kap 5.4. 

Kommunedirektørene mener at endringsforslaget svarer ut vedtakspunktet og sikrer at planen er 
økonomisk bærekraftig for næringsaktørene. 

5.5.4 Konsekvenser for miljø og samfunn (KU-forskriften): 
Endringsforslaget tilføyer en spesifisering av intensjonen i opprinnelige bestemmelser og dermed 
fører ikke endringsforslaget slik kommunedirektørene vurderer det til endringer for miljø og 
samfunn. 

5.5.5 Konsekvenser for sårbarhets- og risikoforhold 
Det er vurdert at endringene ikke får konsekvenser for ROS. 

 

5.6 Sjette endringsforslag: Nytt område for renovasjonsanlegg 
5.6.1 Vedtakspunkt: 
Området nær IVAR sitt anlegg og forbrenningsanlegget legges inn for utnyttelse for framtidig område 
for bedrifter innen sirkulær økonomi. Dette er samfunnsmessig viktig aktivitet og vil redusere 
transportbehovet vesentlig. Området ligger også utenfor langsiktig grense for landbruk. 

5.6.2 Forslag til endring i plankart eller bestemmelser som følge av vedtak 
Kommunedirektørene oppfatter sirkulær økonomi knyttet til gjenvinning/renovasjon og 
virksomheter relatert til dette. Området som ønskes omdisponert er gnr/bnr 67/27 i Sandnes 
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kommune, tomten er totalt 138 dekar og er eid av FNP Eiendom (Forus næringspark). I opprinnelig 
planforslag ble omsøkt areal videreført som LNF (Landbruks-, natur- og friluftsområde).  

 

Figur 9. Rød linje markerer området i Sandnes kommune som foreslås omdisponert fra LNF til 
gjenvinning/renovasjon. 

Forslag til endring i kart eller bestemmelser som følge av vedtak: 

• Området tegnes inn i plankartet hvor området avsettes til sosikode 1500 (Andre typer 
bebyggelse og anlegg), herunder områder for energi, fjernvarme og renovasjonsanlegg.   

• Bestemmelsene for området faller inn under § 5.5 hvor formålene; Energi, fjernvarme og 
renovasjonsanlegg tillates. 

5.6.3 Konsekvenser for mål og strategier i utkast til planforslag fra 2019 
Planforslaget er ikke i motstrid med bestillinger i planprogrammet, men vedtaket utfordrer 
planprinsipp og anbefaling om en komprimert utviklingsretning utredet som oppfølging av 
planprogrammet. Endringsforslaget avviker fra planprinsipp om å effektivisere og optimalisere 
regionenes næringsarealer gjennom fortetting og transformasjon av eksiterende arealer og unngå 
omdisponering av grønne områder til byggeformål i randsonen til dagens næringsområde.  

Øvrige konsekvenser av endringsforslaget til sammenligning med opprinnelig planforslag 2019 
kommer frem av påfølgende punkter: 

Føringer i planforslag 
2019 
 

Planforslag som legges ut til nytt offentlig ettersyn 
 

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

En betydelig utvidelse av næringsformål på Forus gjør det vanskeligere å 
forsvare en dreining mot stadig større arealer heller enn fortetting og 
transformasjon. Det er et mål og en forventning om at også 
næringsområder skal fortette og transformere. 
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Hovedmål 3: Forus 
skal være et 
klimavennlig 
næringsområde.  
 
 

Nytt planforslag endrer prinsippet om å ikke utvide grensen for 
næringsareal i planperioden. Økt arealforbruk kan gjøre det vanskeligere 
å nå målsettingen om sterkere satsing på transformasjon og fortetting 
innenfor allerede definert næringsområde.  
 
Planforslaget øker muligheten for framtidig 
tilpasningsevne/omstillingsevne for segmentet renovasjon, som vurderes 
positivt. Planforslaget øker også muligheten til klyngedannelse for 
virksomheter innen renovasjon/gjenvinning. 
 
Konklusjon: Endringsforslaget får både positive og negative konsekvenser 
med tanke på klimavennlig næringsområde. Samlet sett er endringen 
nøytral. 

Strategi 1: 
Tilrettelegging for 
industri og 
kombinerte næringer. 

Renovasjonsanlegg inngår under virksomheter med lav besøksintensitet 
og er å anse som en del av industri og lager, og øker isolert sett mengden 
avsatt til dette formålet. 
 
Planforslaget øker muligheten for muligheten til klyngedannelse for 
virksomheter innen renovasjon/gjenvinning. 
 
Konklusjon: Endringsforslaget tilrettelegger for mer areal for industri og 
bygger opp om strategien. 

Strategi 3: Økte 
andeler miljøvennlige 
transportformer. 
 
 
 

Renovasjonen har mye kontainertranport til forbrenningsanlegget, og 
beliggenhet i samme område vil være en fordel for Renovasjonen IKS og 
den trafikale situasjonen rundt deres virksomhet. Det skal allikevel 
bemerkes at avstanden til andre lokasjoner for virksomheten er relativt 
korte, og de trafikale ulempene skal kunne tåles i et næringsområde av 
den typen som Forus er.  
 
Konklusjon: Konsekvensen vurderes med bakgrunn i dette som nøytral 
konsekvens av planforslaget. 

Strategi 5: Styrke 
blågrønne strukturer 

Endringsforslaget reduserer grønn buffer mellom eksisterende 
næringsområde og arealformål vest for Forusbeen i Sola kommune, og 
kan oppleves negativ i forhold til naboskap og stedsidentitet. Et 
hovedgrep for å styrke blågrønne strukturer er å unngå omdisponering av 
grønne områder til byggeformål i randsonen til dagens næringsområde. 
 
Konklusjon: Vurderes som negativ konsekvens av planforslaget. 

Kommuneplanene og 
Regionalplanen 

Konsekvensen av planforslaget er økt arealbruk ut over hva som er 
utredet som samlet realistisk utbyggingspotensiale innenfor planens 
tidshorisont frem mot 2040. Arealet berøres ikke av kjerneområde 
landbruk, men får likevel konsekvenser for nedbygging av regionens og 
Sandnes kommunes bidrag til nasjonalt, regionalt og kommunalt 
jordvernmål. Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke har vedtatt et 
regionalt jordvernmål for å begrense årlig omdisponering av 
jordbruksareal i regionen. Jordvernmål for regionen og for den enkelte 
kommune skal konkretiseres. Det kan være vanskelig å avvise andre 
tilsvarende omdisponeringer både på Forus og i regionen for øvrig. 
 
Arealet ble i forrige Regionalplan for Jæren 2013-2040 videreført som 
regionalt langsiktig utviklingsretning for arealkrevende virksomheter, 
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kategori III, men er i gjeldende Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke tatt 
ut som prioritert utbyggingsområde. 
 
Konklusjon: Endringsforslaget er i konflikt med Regionalplan for Jæren og 
Søre Ryfylke og kommunens jordvernmål. 
 

 
5.6.4 Konsekvenser for miljø og samfunn (KU-forskriften): 
Følgende utredningstema fra KU-forskriften vurderes som særlig aktuelle i vurderingen av 
endringsforslaget som innebærer at grønnstruktur endres fra formål til hensynssone: 

• Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål 
• Naturmangfold 
• Friluftsliv og landskap 
• Transportbehov 
• Beredskap og ulykkesrisiko, herunder flom 

 

Relevante 
utredningstema 
hentet fra KU 
forskriften 

Vurdering av konsekvens  -1 
Negativ 
 

0  
Nøytral 

+1 
Positiv 
 

Nasjonalt og 
internasjonalt 
fastsatte 
miljømål 
 

Nasjonalt fastsatt nullvekstmål vurderes som 
nøytralt, da en samlokalisering med IVARs 
søppelsorteringsanlegg antas å redusere 
utslipp. En utvidelse av etablert 
næringsområde anses som negativt. FN’s 
bærekraftmål om å oppnå matsikkerhet og 
opprettholde økosystem svekkes av 
endringsforslaget. 

X   

Naturmangfold Endringsforslaget innebærer utbygging av 
jordbruksjord. Næringsområder har en lavere 
artsdiversitet enn ubebygd landbruksjord og 
tiltaket vurderes negativt med tanke på 
naturmangfold.   

X   

Friluftsliv og 
landskap 

Endringsforslaget vil slå negativt ut i forhold til 
regionens og Sandnes kommunes oppfølging 
av nasjonal jordvernstrategi og fremtidige 
jordvernmål. 

X   

Transportbehov Området ligger i ytterkant av planområdet, 
men med nærhet til IVAR sitt 
renovasjonsanlegg. Dårlig kollektivtilbud for 
ansatte ved bedriften. Planforslaget endrer 
ikke prinsippet om å lokalisere 
næringstransport tilknyttet plasskrevende 
industrivirksomheter nær hovedvei. Vurderes 
som nøytral konsekvens av planforslaget. 

 X  

Beredskap og 
ulykkesrisiko, 
herunder flom 

Deler av området er flomutsatt. En ytterligere 
nedbygging av LNF og grønne strukturer kan gi 
økt flomfare og ytterligere nedbygging kan gi 
økte konsekvenser ved klimaendringer. 

X   
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Vurderes som negativ konsekvens av 
planforslaget. 

 

5.6.5 Konsekvenser for sårbarhets- og risikoforhold 
Det er registrert få hendelser som medfører økt risiko eller sårbarhet som følge av omdisponering fra 
LNF til Bebyggelse og anlegg – Annen type bebyggelse (renovasjon). Mulige hendelser kan være 
relatert til flom på deler av området, samt dårlig byggegrunn. Problemstillingene er kjente på Forus 
og nødvendige tiltak må initieres i reguleringsplan og gjennomføres ved utbygging. 

 

6 Samlet vurdering av endringer i revidert planforslag og 
konsekvenser 

6.1 Omfang av endringer i revidert planforslag for IKDP Forus 
Kommunedirektørene vurderer at endringene i revidert planforslag for IKDP Forus gir nye føringer for 
Forusområdet som utfordrer både opprinnelig planforslag for IKDP Forus og gjeldende planstatus, 
ettersom endringen innebærer å øke kontorandelene og utnyttelse til 100% kontor og 300% 
utnyttelse i 90% av næringsområdene med lite hensyn til beliggenhet og høyverdig 
kollektivbetjening.  

Dersom det nye planforslaget skulle vedtas vil det råde stor usikkerhet om hvilke typer næringer som 
vil etablere seg i Forusområdet, hvor de vil lokalisere seg internt i området. Hvorvidt dette gir en 
negativ påvirkning på næringskonsentrasjonene i sentrumsområdene og hvorvidt det fortsatt er plass 
til industri og lagervirksomhet i fremtidens Forus.  

Videre innebærer det reviderte planforslaget at kommunene vil forplikte hverandre og 
utviklingsaktører til en storstilt utbygging av kontorbedrifter på Forus uten at tilsvarende forpliktelser 
om grønnstruktur for kjerneområdene er nedfelt i planen.  

Hvordan Forus vil framstå om 30 år dersom det nye planforslag gjennomføres blir mer usikkert og det 
er sannsynlig at Forus som er området med høyest bilandel i regionen bringes videre uten at 
nullvekstmålet for personbiltrafikk håndteres. 

6.2 Konsekvenser av endringsforslag i revidert planforslag 
Endringene gir negative konsekvenser for måloppnåelse i opprinnelig planforslag for IKDP Forus og 
KU-forskriften som håndterer hensynet til «miljø og samfunn». Endringene bryter med regionale og 
nasjonale føringer, herunder nasjonale jordvernmål, krav til samordnet areal og transport og mål om 
nullvekst i personbiltransporten. 

Endringene som er utløst av vedtakspunkt 2 og 3 i styret for IKDP Forus innebærer en endret 
arealstrategi som åpner for ca. 90 % av næringsområdene på Forus kan utvikles med rene 
kontorvirksomheter som har 300% utnyttelse, uavhengig av beliggenhet og høyverdig 
kollektivbetjening (bussvei). Endringene vil virke negativt på kjerneområdene. Det vurderes som lite 
sannsynlig at det blir mulig å med å lykkes med etablering av kjerneområdene ettersom nesten alle 
øvrige næringsområder, områder med bussvei og X-ruter åpnes opp for 100% kontorandel og 
utnyttelse på 300% BRA, noe som tidligere var forbeholdt kjerneområdene. Samtidig som kvaliteten i 
kjerneområdene opprettholdes er det usikkert hvordan dette slår ut, da rekkefølgekravene her er 
noe høyere enn i øvrige områder. 
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Kommunedirektørene ser det slik at styrets vedtak jf. punkt 4.2 og 4.3 i større grad vil utfordre det 
valgte komprimerte planprinsipp. Styrets vedtak samsvarer mest med planprinsippet «basis 
alternativet» (dagens situasjon) som ble valgt bort i 2016, men utfordrer også dages situasjon 
ettersom utnyttelsen og kontorandelene ikke lengre er i tråd med kravet til samordnet areal og 
transport, herunder krav om høyverdig kollektivbetjening til rene kontobedrifter, som er vedtatt 
Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke. Endringsforslaget kan også ha en uheldig presedensvirkning, 
da kommunene har mer restriktive føringer for områder tillatt med 100% kontor i øvrige deler av 
kommunen. Dette kan svekke mulighet for å få kontorvirksomheter til sentrumsområdene, og 
forfordeler Forus. Det vil også virke negativt for Forus og regionen med tanke på å tilrettelegge for 
industri og kombinerte næringer ettersom endringsforslaget ikke lengre forbeholder areal til 
næringskategori 2 og 3.  

Vedtaket vil også virke negativt for økte andeler miljøvennlige transportformer. Å tilrettelegge for 
100% kontorandel for traseer for X-ruter, som er utenfor definerte kollektivakser i kommuneplanene 
og regionalplanen, utfordrer overordnede planer og omforente planprinsipper som gjelder 
samordnet areal og transport. Dette vil redusere måloppnåelsen til nullvekstmålet forpliktelse om 
nullvekst i personbiltransport i byvekstavtalen for Nord-Jæren. I tillegg kan dette gi en 
presedensvirkning for øvrige områder i kommunene, da kontorandel er et viktig virkemiddel for å 
konsentrere nye kontorbygg i de områdene med best kollektivdekning. 

Forslaget om å nedskalere grøntstrukturen medfører at IKDP planen ikke lengre juridisk sikrer 
sammenhengende grønt-forbindelser gjennom Forus-området. Mulighetene for å realisere en 
sammenhengende grøntstruktur som ivaretar biologisk mangfold, overvannshåndtering og 
opplevelseskvaliteter for beboere og brukere av området reduseres. Dette svekker sannsynligheten 
for at disse områdene vil bli opparbeidet som grønnstruktur da dette er avgjørelser som blir tatt på 
reguleringsplannivå i den enkelte kommune.  I alt blir 343,5 dekar omdisponert fra fremtidig 
grønnstruktur til hensynssone for grønnstruktur.  

Forslaget om å omdisponere et 138 dekar LNF-formål til renovasjon gir negative konsekvenser med 
hensyn til mål om fortetting og transformasjon, jordvern og grønne kvaliteter. Å omgjøre området 
nær IVAR sitt anlegg og forbrenningsanlegget fra LNF til utbyggingsområde vil utfordre det valgte 
komprimerte planprinsippet tilsvarende, og ellers være i konflikt med regionalplan for Jæren og Søre 
Ryfylke samt nasjonalt jordvernmål. 

Dette gjør at kommunedirektørene samlet sett har en faglig fraråding om å gå videre med 
endringsforslagene. 
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[Skriv her]  

1 Generelle bestemmelser og retningslinjer 
1.1 Planens rettsvirkninger (pbl § 11-6) 

a. Til enhver tid gjeldende kommuneplaner i Sandnes, Sola og Stavanger sine bestemmelser og 
retningslinjer gjelder for områder med bebyggelse og anlegg innenfor planområdet. Ved motstrid 
gjelder bestemmelser og retningslinjer i IKDP Forus foran kommuneplanens ordinære 
bestemmelser. 

b. Retningslinjer er skrevet i kursiv, bestemmelser er skrevet uten kursiv. 
c. Interkommunal kommunedelplan opphever ikke gjeldende detaljplaner innenfor planområdet. 

De rekkefølgetiltak som påhviler eiendommene i henhold til gjeldende detaljplaner videreføres 
og kommer i tillegg til rekkefølgetiltakene i interkommunal kommunedelplan Forus. 

d. Ved motstrid vil kommunedelplanens bestemmelser gjelde foran bestemmelsene i eldre planer. 
Dersom kommunedelplanens bestemmelser selv uttrykkelig åpner for at et krav eller tiltak skal 
vurderes nærmere i detaljplan, vil adgangen kun omfatte detaljplaner som er nyere enn 
kommunedelplanen, jf pbl §1-5. For eldre detaljplaner vil unntak fra krav eller tiltak fastsatt i 
interkommunal kommunedelplan uansett kreve dispensasjon. 

 
 

1.2 Plankrav (pbl § 11-9 punkt 1) 
I områder avsatt til utbyggingsformål kan arbeid og tiltak nevnt i plan- og bygningslovens §20-1 og § 
20-2 ikke finne sted før området inngår i en detaljregulering. 
 

1.3 Videreføring av reguleringsplaner (pbl § 11-8 pkt f) 
 

Følgende reguleringsplaner i Sola kommune gjelder foran IKDP Forus med hensyn til kontorandel: 
0309, 0473, 0474, 0475 og 0543.  
 

 
1.4 Vann og avløp (pbl § 11-9) 

1.3.1 Overordnet (pbl §11-9, pkt 3 og 8) 
a. Til 1. gangsbehandling av detaljregulering skal det foreligge VA-rammeplan. Planen skal vise 

prinsippløsninger for vann og avløp i området samt sammenheng med eksisterende system. 
Overvannshåndtering og alternative flomveier skal vises i rammeplanen. 

b. Utbygging skal ikke medføre økt eller raskere avrenning til innsjø, vassdrag eller eksisterende 
avløpssystem. 

c. Utbygging skal ikke medføre utslipp til sjø, innsjø eller vassdrag som kan ha negativ påvirkning på 
vannmiljøet. 

d. Overvann skal gis avløp gjennom infiltrasjon i grunnen eller i åpne vannveier. 
e. Det skal i detaljregulering sikres tilstrekkelig areal for overvannshåndtering. Areal for 

overvannshåndtering kan inngå som del av felles uteoppholdsareal/lekeareal/grønnstruktur. 
Areal til overvann håndteres på egen tomt. 

 
1.3.2 Blågrønn faktor   

I detaljregulering eller byggetiltak bør følgende minimumsnorm for blågrønn faktor legges til grunn: 
a. Kjerneområder 1-4: 0,7 
b. Øvrige områder: 0,4 
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1.3.3 Urban flom (pbl § 11-9, pkt 3 og 8) 

a. Utvikling av planområdet må skje slik at hensynet til flomfare og flomveier ivaretas. 
b. Alle nye tiltak må etableres med tilstrekkelig overhøyde eller terskel i forhold til vei, slik at 

veinettet rundt bygningsmassen fungerer som flomvei og sikrer trygg avledning av flomvann mot 
kanalen. 

c. Det må påregnes at overvannet kan stå i flukt med terreng og at kjellere ikke kan være tilkoplet 
overvannsystemet fra kjellernivå. 

d. Åpne parkeringsplasser og andre områder som kan oversvømmes skal planlegges lavere enn 
veibanen og på den måten inngå i flomdemping ved større hendelser. 

e. Det må vurderes om veisystemet kan fungere som fordrøyningsvolum ved større flomhendelser. 
 

1.3.4 Vannkvalitet (pbl § 11-9, pkt. 3 jfr. § 27-1) 
a. Vannkvaliteten i Foruskanalen skal sikres i tråd med vanndirektivets miljømål om godt økologisk 

potensiale. 
b. For overvann fra E39 og andre veier med ÅDT over 8 000 må rensing foregå så nært opp til kilden 

som mulig og ved minimum to av tre hovedprosesser: 
1. Sedimentasjon av partikkelbundne forurensninger i dammer 
2. Filtrering, binding og nedbrytning av forurensninger i jord/filtermasser 
3. Utløp fra renseparker til fremtidige vannløp gjennom Forus må sikres ytterligere rensing og 

filtrering før utløp i kanalen. 
c. Vann fra veier, parkeringsanlegg og parkeringsflater skal ledes gjennom rensepark eller grønn 

rabatt før utløp til kanal. 
 
 

1.5 Rekkefølgekrav (pbl § 11-9, pkt. 4, 8) 
1.4.1 Rekkefølgetiltak om stenging av Åsenvegen, Forusbeen og Traktorveien 
Ved etablering av kryssløsning for buss i krysset Forusbeen x Åsenvegen og Bussvei C i Åsenvegen 
skal Åsenvegen stenges for biltrafikk på strekningen mellom Røynebergvegen og Forusbeen. Samtidig skal 
Forusbeen stenges for gjennomkjøring i krysset Forusbeen x Åsenvegen og det etableres ny kryssing av 
kanalen fra Forusbeen til Fabrikkveien. Traktorveien stenges samtidig for gjennomkjøring øst for Fabrikkveien. 

 

1.4.2 Rekkefølgetiltak om opparbeidelse av infrastruktur 
Ved ny regulering innenfor de aktuelle delområdene skal det tas stilling til hvilke 
rekkefølgebestemmelser som skal tas inn i den enkelte plan. Alle rekkefølgekrav skal være 
forholdsmessige og nødvendige for tiltaket. 
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Tiltak skal være gjennomført eller sikret gjennomført, før det gis igangsettingstillatelse til utbygging. 
Tabell 1, figur 1 og figur 2 viser tiltakene og tilordning til delområder og kjerneområder. 

Figur 1. Delområder som rekkefølgetiltakene er tilordnet. Kjerneområdene er vist med skravur. 
 
 

 
Figur 2. Kart med oversikt over tiltak i planen. Nummer på kart henviser til nummer i tabell 1. 1 

 
 

Områdeinndeling 
 

A. Sola vest for høyspentparken 
B. Stavanger øst for høyspentparken og nord for 

Forusbeen 
C. Sandnes vest for E39 og sør for Forusbeen 
D. Stavanger/Sandnes nord for Løwenstrasse 
E. Sandnes sør for Løwenstrasse 
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Tabell 1: Oversikt over rekkefølgetiltak for grønnstruktur, kanal, gange- og sykkeltiltak. 
TILTAK Del- 

område 
Kjerneområder 

Nr. Forbindelser for kjørende, gående og syklende (tiltak nr. 1-17)   
2 Gangvei langs kanal mellom Næringsveien og Røynebergsletta, 

1 m bred grusvei. 
A, B  

3 Forbindelse for gående og syklende, nordlig del av 
«Høyspentparken» fra eksisterende forbindelse langs 
Næringsveien til eksisterende forbindelse i kryss med 
Fabrikkveien. 

A, B Kanalsletta og 
Koppholen 

6 Forbindelse i kjerneområdet Koppholen (Forusbeen til veien 
Koppholen) 

C Koppholen 

7 Gangforbindelse med grøntdrag gjennom Svanholmen-området 
til Löwenstrasse 

C  

8 Forbindelse for gående og syklende fra Koppholen til 
Svanholmen 

C  

14 Forbindelse langs Luramyrveien E Forussletta sør 
 

1 Merk at nummerering på kart og i tabell ikke er fortløpende fordi tiltakslisten har blitt endret. 
Tiltaksnummer er beholdt fordi de stemmer med nummer i kostnadsberegning utført av Asplan Viak. 
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TILTAK Del- 
område 

Kjerneområder 

Nr. Forbindelser for kjørende, gående og syklende (tiltak nr. 1-17)   
15 Forbindelse for gående og syklende langs Maskinveien, øst for 

Lagerveien. 
B  

16 Forbindelse for gående og syklende på sørsiden av gnr/bnr 
15/519. 

B, A  

17 Forbindelse for syklende og gående i grøntdraget i 
kjerneområdet Koppholen, mellom Åsenvegen og Maskinveien. 

A, B, C Koppholen 

 
TILTAK Del- 

område 
Kjerneområder 

Nr. Grønnstrukturtiltak nr. 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 34 
Vannmiljø er inkludert i tiltak nr. 20, 23, 24, 26. 

  

19 Gangforbindelser samt tilhørende grønnstruktur fra 
Grenseveien/Midtbergmyrå til Forusbeen, samt 
grønnstruktur fra travbanen i vest til KJ3. 

D Forussletta 
nord 

20 «Koppholparken» inkludert nytt vannmiljø.  Koppholen 
21 Grønnstruktur langs hovedrute sykkel og gående. A  

23 Grønnstruktur og kanalmiljø innenfor urban akse, Kanalsletta A Kanalsletta 
24 Grønnstruktur og nytt vannmiljø langs kanalen B Koppholen 
25 Grønnstruktur utenfor kjerneområdet. C  

26 Grønnstruktur og nytt vannmiljø langs kanalen C Koppholen 
27 Grønnstruktur mellom E39 og Midtbergmyrå. D  

28 Grønnstruktur i delområde E E  

29 Nordre del av «Høyspentparken» A, B Kanalsletta og 
Koppholen 

32 Grønnstruktur «Stokkamyrparken» E Forussletta sør 
34 Grønnstruktur «Kanal-alleen» C Koppholen 

 
TILTAK Del- 

område 
Kjerneområder 

Nr. Urban akse (tiltak nr. 35-38)   

35 Kanalsletta  Kanalsletta 
36 Koppholen  Koppholen 
37 Forussletta nord  Forussletta 

nord 
38 Forussletta sør  Forussletta sør 

 
 
 

1.6 Energiforsyning i næringsbygg (§11.9 pkt. 3) 
Innenfor planområdet er det gitt konsesjon til fjernvarme. Alle nybygg, hovedombygginger og tilbygg 
skal knyttes til fjernvarmeanlegget. Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra 
tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være 
miljømessig bedre enn tilknytning. 
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1.7 Retningslinje for energiforsyning i næringsbygg   
a. Alle nybygg bør ta i bruk energiledelse som er tilpasset Norsk Standard (NS-EN ISO 50001:2011) 
b. Alle nybygg bør legge til rette for utveksling av overskuddsenergi med nabobedrifter eller til et 

nettverk. 
 

1.8 Beregningsmetode for tillatt bruksareal 
a. Imaginære plan regnes ikke med i BRA i kjerneområdene 1-4. 
b. Imaginære plan regnes ikke med i BRA ved beregning av antall parkeringsplasser. 

 
1.9 Parkering (pbl § 11-9, pkt 5) 

1.8.1 Bilparkering 
a. For alle typer formål utenom bolig stilles følgende krav til parkeringsdekning: 

-  Maksimum 0,9 plass per 100 m2 BRA 
b. Parkeringsanlegg som er vist på plankartet skal være offentlig tilgjengelige eller felles private 

anlegg. 
c. Midlertidig godkjente parkeringsplasser skal ikke videreføres. 
d. 5 % av antall parkeringsplasser skal være opparbeidet og tilrettelagt for bevegelseshemmede. 
e. Minimum 10 % av bilparkeringsplassene skal ha lademulighet og det skal være mulig å 

tilrettelegge 50 % av parkeringsplassene for lading på et senere tidspunkt. Nærbutikker er 
unntatt krav om lademulighet. 

 
1.8.2 Retningslinjer for parkering  
a. Parkeringsanlegg plasseres i tilknytning til indre ringvei med rask tilkobling ut på overordnet 

veinett. 
b. Areal ved inngang til bygninger bør være mest mulig bilfri. 
c. Utendørs parkeringsanlegg bør gis en estetisk god utforming gjennom bruk av grøntarealer og 

vegetasjon. 
d. Ramper bør løses i bebyggelse. 

 
1.8.3 Sykkelparkering 
a. Innenfor kjerneområder og 400 meter fra bussveien skal det settes av plass for 3 

parkeringsplasser for sykkel per 100 m2 BRA. I øvrige områder skal det settes av plass for 0,5 
parkeringsplasser for sykkel per 100 m2 BRA. 

b. Sykkelparkering skal være under tak, med låst adkomst og med mulighet for lading av elsykkel. 
c. Minimum 5 % av sykkelplassene settes av til gjesteparkering lokalisert nær inngang og under 

tak. 
d. Minimum 5 % av sykkelplassene skal tilrettelegges for større sykler/sykkelhenger. 

 
 

1.10 Grøntareal utenfor kjerneområdene 
a. Minimum 10 % av eiendommen skal avsettes til felles tilgjengelig uteoppholdsareal. 
b. Ved eiendommer som grenser ut mot grønnstruktur, skal uteoppholdsareal plasseres ut mot 

grønnstrukturen. 
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1.11 Støy (pbl §11-9, pkt. 6 og 8) 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) og grenseverdiene gitt der skal 
legges til grunn ved planlegging og bygging til støyfølsom bruk og etablering av støyende 
virksomheter. 

 

2 Kjerneområdene (pbl § 11-9 jfr. § 11-10) 
Intensjon: Planen prioriterer å utvikle noen utvalgte områder med høy utnyttelsesgrad, nye 
stedskvaliteter og møteplasser for næringslivet. Arbeids- og besøksintensive virksomheter skal 
plasseres i kjerneområdene. Kombinerte virksomheter2 tillates. 

 
2.1 Fellesbestemmelser for kjerneområdene (Kj1-4) 

Følgende fellesbestemmelser gjelder for kjerneområdene: 
a. Avgrensing av kjerneområdene fremgår av bestemmelsesområde KJ1-4 på plankartet. 
b. Det skal etableres et tett nettverk av snarveier for gående og syklende som knytter alle felt i 

kjerneområdene til tilliggende bussholdeplasser. 
c. Parkering skal etableres i felles bygg for flere eiendommer. Bakkeparkering tillates for 

bevegelseshemmede, bildeleordning, taxiholdeplass, kiss and ride, korttidsparkering (maks 15 
minutter) og varelevering. 

d. Detaljplaner skal sikre møteplasser og felles / offentlig tilgjengelige funksjoner og tilbud i første 
etasje. 

e. Bevertning kan etableres i første etasjer i næringsformål eller kombinert formål innenfor 
kjerneområdene. Uteservering tillates. 

f. Det kan reguleres nye høyhus med mer enn 8 etasjer ved bussholdeplass/ urban akse for å 
markere viktige målpunkt. Endelig byggehøyde fastsettes i framtidig detaljregulering, og 
byggehøyder skal vurderes ut fra tomtens karakter, tilstøtende omgivelser og prosjektets 
arkitektoniske utforming. I framtidig detaljregulering skal det dokumenteres at eksisterende 
stedskvaliteter ikke forringes, og at nærmiljøet tilføres nye eller forbedrede kvaliteter for gående 
og syklende, uterom og grønnstruktur. Lokalklimatiske virkninger (vind, sol, skygge) skal 
dokumenteres. Detaljregulering skal redegjøre for forholdet til siktlinjer og viktige landskapstrekk 
som omkringliggende høydedrag. 

 
2.2 Felles retningslinjer for utforming og stedskvaliteter i kjerneområdene  

a. Planprosessene skal styrke og videreutvikle stedsidentitet og egenart for kjerneområdene Kj1-4 i 
henhold til Samfunnsdelens kap. 5.2.4 om utviklingsstrategien. 

b. Kjerneområdene bør planlegges med kvartalsstruktur for å oppnå bymessig utforming. 
c. I kjerneområdene vektlegges kvaliteter som blågrønne strukturer, møteplasser både inne og ute, 

korte gangavstander og service som betjener næringslivet. 
d. Uterom i tilknytning til byggeformål skal fortrinnsvis knyttes på den urbane aksen. 
e. Bygningers 1. etasjer ut mot de urbane aksene skal være åpne og publikumsrettede. 
f. Bygninger skal planlegges med nedtrapping ut mot urban akse. 
g. Ny bebyggelse og uterom skal gis et variert uttrykk og stedsidentitet. Bebyggelse innenfor 

kvartaler/felt skal gis varierte høyder og fasadeliv. 
 
 

2 Kombinerte virksomheter er et begrep som benyttes i planen om virksomheter som har areal og ansatte til 
både kontor og industri innenfor samme virksomhet. 
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2.3 Kanalsletta bestemmelsesområde KJ-1 (#1) 
a. Fremtidige bygninger skal trappe ned mot gaten Kanalsletta og urban akse. 
b. Påbygg kan realiseres mot gaten Kanalsletta. 
c. Detaljplaner skal vise forbindelser for gående og syklende i retning vest-øst mot Skadberg og 

Koppholen, samt flere forbindelser nord-sør til golfbanen. 
 

2.4 Koppholen bestemmelsesområde KJ-2 (#2) 
a. Detaljplan for KJ2K skal vise grønnstruktur/uteoppholdsareal med vannflate som knyttes til kanal 

ved eiendommen. 
b. Feltet KJ2K skal rette bebyggelse og inngangspartier mot kollektivholdeplass sør for feltet. Det 

skal være direkte gangforbindelser mellom KJ2K og kollektivholdeplass. 
 

2.5 Retningslinje for Koppholen bestemmelsesområde KJ-2  
Området ved urban akse på Svanholmen 3 kan tilrettelegges for innovasjonsaktivitet slik som 
utstilling og utprøving, midlertidige kontorer og møtelokaler for næringslivet. 

 
2.6 Forussletta sør bestemmelsesområde KJ-4 (#4) 

Det skal sikres forbedrede krysningsmuligheter for myke trafikanter over Forussletta med 
forbindelser til urban akse. 

 
2.7 Næringsformål i kjerneområder (pbl § 11-9) 

2.7.1 Næringstyper  
Det kan tilrettelegges næringsbebyggelse for følgende virksomhet i kjerneområdene: 
Kontor, hotell, bevertning, industri og tjenesteyting. 

 
2.7.2 Utnyttelsesgrad (pbl § 11-9, pkt 5)  

a. Minimum og maksimum tomteutnyttelse skal være i tråd med tabellen nedenfor. Ved utbygging i 
etapper tillates en lavere utnyttelsesgrad enn tabellen nedenfor viser, dersom planen samlet sett 
innfrir krav til utnyttelse. 

Felt Minimum utnyttelsesgrad %- 
BRA 

Maksimum utnyttelsesgrad %- 
BRA 

Kanalsletta 
Kj1-A 200 250 300 
Kj1-B 250 300 
Kj1-C 200 250 300 
Koppholen 
Kj2-E 250 300 
Kj2-F 200 250 300 
Kj2-G 200 300 
Kj2-I 200 300 
Forussletta nord 
Kj3-A 250 400 
Kj3-B 250 300 
Forussletta sør 
Kj4-A 100 250 300 
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2.8 Kombinert formål i kjerneområder 
2.8.1 Utnyttelsesgrad (pbl § 11-9, pkt 5) 

a.   Minimum og maksimum utnyttelse pr tomt skal være i tråd med tabellen nedenfor. Ved 
utbygging i etapper tillates en lavere utnyttelsesgrad enn tabellen nedenfor viser, dersom planen 
samlet sett innfrir krav til utnyttelse. 

Felt Minimum utnyttelsesgrad %- 
BRA 

Maksimum utnyttelsesgrad %- 
BRA 

Kanalsletta 
Kj1-D 250 300 
Kj1-E 250 300 
Koppholen 
Kj2-A 250 300 
Kj2-B 250 300 
Kj2-C 250 300 
Kj2-D 250 300 
Kj2-J 250 300 
Kj2-K 250 300 
Forussletta nord 
Kj3-C 250 400 
Kj3-D* 250 300 
Forussletta sør 
Kj4-B* 150 250 300 
Kj4-C 200 250 300 
Kj4-D 200 250 300 
Kj4-E* 200 250 300 
*For utnyttelsesgrad og kvalitetskrav til boligformål, se kommuneplanene til Stavanger og Sandnes 
kommuner. 

 
2.8.2 Fellesbestemmelse til kombinerte formål innenfor kjerneområder  

a. Innenfor kombinert formål tillates det næringsbebyggelse for kontor, industri, tjenesteyting, 
nærbutikk, hotell og bevertning. 

b. Tjenesteyting omfatter nærservice definert i Regionalplan Jæren samt treningssenter. 
 

2.8.3 Formål kjerneområdet KJ-3 Forussletta nord (#3) 
I tillegg til formål omtalt i 2.8.2, tillates: 

a. Lekeland for barn 
b. Bolig (kun Kj 3D) 
c. Kulturtilbud tillates innenfor arealrammen til nærservice pkt. 2.9 a. 

 
2.8.4 Formål kjerneområdet KJ4 Forussletta sør (#4) 

I tillegg til formål omtalt i 2.8.2, tillates 

a. Lekeland for barn 
b. Bolig (gjelder kun KJ4B og KJ4E). Fordeling mellom bolig/næring avklares i detaljregulering. 
c. Kulturtilbud tillates innenfor arealrammen til nærservice i pkt. 2.9 a. 
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2.9 Nærservice og nærbutikk innenfor kjerneområder (pbl § 11-10, pkt 2) 
a. Nærservice: Det kan etableres nærservice med samlet ramme på 1000 m2 BRA per 

kjerneområde. 
b. Nærbutikk: Samlet areal til «nærbutikk» skal være i henhold til enhver tids gjeldende 

Regionalplan for Jæren. 
c. Innhold i nærbutikk: 

1. En nærbutikk kan være en samling av flere mindre butikker. 
2. Hver nærbutikk eller mindre butikk innen en samlingsbygg for nærbutikk skal ha adkomst på 

bakkeplan utenfra. Nærbutikk skal være knyttet til urban akse eller et gang- og 
sykkelnettverk og innen 200 m fra holdeplass som er betjent av Bussvei. 

3. Samlingsbygg for mindre næringsbutikker skal ikke ha indre publikumsforbindelser. 
4. Nærbutikk utløser ikke krav om handelsanalyse. 
5. Bruksareal (BRA) defineres som summen av salgsareal, lagerlokale, spiserom/ kantine og 

kontorareal. Areal til parkering og varelevering regnes ikke med i BRA til detaljhandel. 
d. For øvrig vises til Regionalplan for Jæren vedrørende bestemmelser og retningslinjer for 

senterstruktur og handel. 
e. I felt H2 tillates handel som vist i pkt. 5.3 b. 

 
2.10 Retningslinje for handelsformål og nærservice innenfor kjerneområdene  

Handel og service som betjener nærområdet bør vektlegges i kjerneområdene. 
 

2.11 Urban akse (pbl § 11-9) 
a. Urbane akser utvikles som del av plan og byggesaksbehandling iht. plankartet, en urban akse for 

hvert av de fire kjerneområdene KJ1-4. 
b. Urbane akser skal planlegges og opparbeides med møteplasser, aktivitetsmuligheter og 

prioritering av gange og sykkel. 
c. Servicetilbud/tjenesteyting/nærbutikk skal plasseres i tilknytning til urbane akser. Alle 

hovedinnganger skal plasseres ut mot den urbane aksen. 
d. Torg, park og vannføring kan inngå i urban akse. 
e. Der hvor det ikke er til hinder for beredskapstrafikk og alminnelig ferdsel, tillates kunstnerisk 

utsmykning, uteservering og midlertidig møblering og konstruksjoner. 
f. Det skal etableres mobilitetspunkter i alle kjerneområdene i tilknytning til stoppested for 

kollektivtrafikk. Disse skal ligge i eller i tilknytning til urban akse. I mobilitetspunktene skal det 
legges til rette for offentlig sykkelparkering med tilgjengelige arealer for ulike miljøvennlige 
transportløsninger. 

 
 

3 Områder i indre og ytre bussveisone og kollektivsone 
innenfor 400 meter fra bussvei og utenom kjerneområder 
(pbl § 11-9 jfr. § 11-10) 

Intensjon: Planen legger til rette for etablering av kombinerte virksomheter3 langs bussveiene,  
og kollektivsone utenfor kjerneområdene. Rene industrivirksomheter4 tillates. 

 
Kombinerte virksomheter er et begrep som benyttes i planen om virksomheter som har areal og 
ansatte til både kontor og industri innenfor samme virksomhet. 
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3.1 Avgrensning av areal for næringsformål innenfor 400 meter fra bussveitrase 

a. Avgrensning av areal for næringsformål innenfor 400 m fra midtlinje bussvei fremgår på 
plankartet med to bestemmelsesområder: 
- IBV - Indre bussveisone (#5) 
- YBV – Ytre bussveisone (#6) 

Bussveisone 
Kollektivsone 

b. Endelig avgrensing av Indre og Ytre bussveisoner  bussveisone og kollektivsone avklares gjennom 
detaljregulering. Der mer enn 50% av eiendommen ligger innenfor en sone, skal hele 
eiendommen legges i denne sonen. 

 
3.2 Næringstyper 

Det tillates næringsbebyggelse for: 
Industri, lager og kontor. 

 
3.3 Kontorandel 

Maksimum kontorandel per. tomt skal ikke være mer enn 60% av godkjent bygningsmasse (BRA) på 
tomten. Frittstående kontorbygg tillates kun oppført som supplement til industri/lagerbygg på 
samme tomt. Innenfor felt N2 og N3 tillates det oppført frittstående kontorbygg. Det tillates 
kontorandel på 100%. 

 
3.4 Utnyttelse og byggehøyder (pbl § 11-9, pkt 5) 

a. Minimum og maksimum utnyttelse pr tomt skal være i tråd med tabellen nedenfor. 
Sone Minimum utnyttelsesgrad %- 

BRA 
Maksimum utnyttelsesgrad %- 
BRA 

IBV - Indre bussveisone 70 190 
YBV - Ytre bussveisone 70 165 

N2 og N3 70 200 

Bussveisone 70 300 

Kollektivsone 40 300 

b. Maksimum byggehøyde er 20 m. 
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4 Områder utenfor bussveisoner og kollektivsoner (utenfor 400 meter fra 
bussvei) (pbl 
§ 11-9 jfr. § 11-10) 

Intensjon: Planen legger til rette for etablering av rene industri- og lagervirksomheter5 utenfor 
influensområdene til bussveiene og kollektivsone. Her plasseres virksomheter med få ansatte 
og lavere utnyttelsesgrad. 

4.1 Avgrensning av areal for næringsformål utenfor 400 meter fra bussveitrase 
Avgrensning av areal for næringsformål utenfor 400 meter fra bussveitrase fremgår av arealplankart 
(næringsformål utenfor bestemmelsesområdene IBV – Indre bussveisone og utenfor YBV – ytre 
bussveisone). Endelig avgrensing mot bussveisonene og kollektivsone avklares gjennom framtidig 
detaljregulering. Der mer enn 50% av eiendommen ligger innenfor en sone, skal hele eiendommen 
legges i denne sonen. 
 

4.2 Næringstyper 
Det tillates næringsbebyggelse for industri, lager og kontor. 

 
4.3 Kontorandel 

Maksimum kontorandel per. bygg skal ikke være mer enn 15% av bygningens BRA. 
 

4.4 Utnyttelse og byggehøyder (pbl § 11-9, pkt 5) 
a. Minimum og maksimum utnyttelse pr tomt skal være i tråd med tabellen nedenfor. 

 
Minimum Maksimum 
40 % BRA 150 % BRA 

 
b. Maksimum byggehøyde er 20 meter. 

 
5 Bestemmelser og retningslinjer til bebyggelse og anlegg (pbl §11-9) 

5.1 Generelle bestemmelser for næringsformål 
a. Virksomheter som håndterer potensielt skadelige stoffer for mennesker og natur, eller på annen 

måte kan representere en risiko for omgivelsene, skal lokaliseres bort fra grenseområdene til 
etablerte eller planlagte boligområder eller annen følsom arealbruk. 

b. Områder som kan være utsatt for brann og eksplosjonsfare (jf. pbl §11-9 nr 8): 
For deler av planområdet øst for E39 som kan være utsatt for brann og eksplosjonsfare, skal det 
sammen med søknad om tiltak som innebærer varig opphold av personer, foreligge en 
kartlegging av farlige anlegg og vurdering av den påvirkningen det farlige anlegget utgjør for 
tiltaket. Tillatelsen kan ikke gis med mindre tiltaket kan sikres tilfredsstillende med avbøtende 
tiltak. 

 
 
 
4 Rene industrivirksomheter er et begrep som benyttes i planen om virksomheter som kun har areal til 
industri/lager. 
5 Rene industrivirksomheter er et begrep som benyttes i planen om virksomheter som kun har areal til 
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industri/lager. 
 

5.2 Retningslinjer for næringsformål   
Følgende retningslinjer legges til grunn ved næringsbebyggelse: 
a. Hovedinngangen bør henvendes til bussveitrase eller gang- og sykkelruter vist i temakart og i 

plankartet. 
b. Det oppfordres til felles etablering av tjenester, møtelokaler og kantiner. Slike tilbud bør plasseres 

på bakkeplan. 
 

5.3 Handelsformål (pbl § 11.10 pkt 2) 
a. For bestemmelsesområde H1 kan det etableres en enkelt større forretning med 

regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt, som flyttes fra felt H3. 
b. Bestemmelser for felt H3 skal være i samsvar med den til enhver tid gjeldende kommuneplan 

og/eller godkjent reguleringsplan i Sandnes kommune. 
c. I felt H2 tillates kjøpesenterformål. Samlet arealramme for tillatt detaljhandel framgår i til enhver 

tids gjeldende kommuneplan for Stavanger. 
d. Kommunenes bestemmelser for salg av varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner og andre 

større byggevarer framgår i til enhver tids gjeldende kommuneplaner samt detaljregulering. 
 

5.4 Kombinerte formål utenfor kjerneområder (pbl §11-9) 
a. KF1: Det skal tilrettelegges for bolig/næring, herunder kontor. Fordeling mellom bolig/næring og 

utnyttingsgrad avklares i detaljregulering. 
b. KF2: Området skal planlegges for bolig/næring. Andel bolig avklares i detaljregulering. 

 
5.5 Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (pbl §11-9) 

Området reserveres til energi, fjernvarme og renovasjonsanlegg. 
 

5.6 Felt N1 og N2 (pbl §11-10) 
a. Alle tiltak innenfor felt N1 og N2 skal ta hensyn til grønnstruktur som skal binde sammen 

grønnstruktur vest for Koppholen, kulturminne i hensynssone H_570-1 og 
Svanholmen/bussbroen. 

b. Grønnstruktur med minimum 30 meters bredde skal innlemmes i framtidig detaljregulering, og 
skal inkludere hovedsykkelrute og gangtrasé. 

 
5.7 Endringer som følger av Regionalplan Jæren 

Handelsformål tillates i felt og med innhold som spesifiseres i planbestemmelse og retningslinjer i 
Regionalplan Jæren. 

 
 

6 Samferdselsanlegg (pbl §11-10 pkt. 2 og 4) 
6.1.1 Infrastruktur for syklende 

Ved all detaljregulering og opparbeiding av eksisterende og nye gater/veier som omfatter hovednett 
for sykkel, skal hele tverrsnittet med veiareal og langsgående grønnstruktur vurderes med hensyn til 
plassering og fordeling av arealer til sykkelinfrastruktur. Disse kravene skal ivaretas: 
a. Hovednettet planlegges opparbeides separert fra øvrige trafikantgrupper, med gjennomgående 

standard uten systemskifter. 
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b. Det reguleres sykkelfelt med bredde 1,7 - 2,5 meter i gater/veier der årsdøgntrafikken for bil er 
eller forventes å være mer enn 4000 i 2030. 

c. Sykkelfremføring gis prioritet i kryss med mer enn 4000 ÅDT bil. 
d. Hovednettet gis tydelig markering ved oppmerking og skilting i gater/veier med mindre enn 4000 

ÅDT bil. 
e. Det skal ikke tilrettelegges for parkering i veier/gater som medfører konflikt med sikker 

fremføring av sykkel. 
 

6.1.2 Infrastruktur for gående 
a. Hovedgangnettet vist på temakart skal opparbeides med minimum 2,5 meter fortau eller 

gangvei, fast dekke og høy kvalitet i materialbruken. 
b. Gater/veier skal ha tosidig fortau. 
c. Gangforbindelser skal reguleres ved detaljregulering med utgangspunkt i en finmaskethet på 50 - 

80 meter. Gangforbindelser skal være så korte, rett fram og med så lite høydevariasjon som 
mulig. 

d. Ved detaljregulering skal det reguleres direkte gangforbindelser mot hovedgangnett, 
kjerneområder, urban akse og kollektivtilbud jfr. temakart for gange. 

e. Aktiviteter, møblering eller grønne områder skal plasseres langs hovedgangnettet for å gjøre 
forbindelsene attraktive. 

6.1.3 Infrastruktur til bil- og næringstransport 
a. Varemottak skal anlegges slik at det ikke kommer i konflikt med gang- og sykkelatkomst. 
b. Minimum 30 % av yrkes- og næringsbiler skal ha lademulighet. Det skal tilrettelegges for at 100 % 

av yrkes- og næringsbiler på et senere tidspunkt skal ha lademulighet. 
 

7 Grønnstruktur (pbl §11-10 pkt. 2 og 3) 
7.1 Fellesbestemmelser 

a. I områder for grønnstruktur skal det være utstrakt bruk av trær og annen vegetasjon som 
grunnlag for et rikt naturmangfold. 

b. Vegetasjonen skal sikres gode vekstvilkår. 
c. Grønnstrukturen skal være sammenhengende og fungere som vandrekorridorer for planter og 

dyr. 
d. Områdene skal utvikles og gjøres tilgjengelige med tanke på økt opplevelse og aktivitet for 

allmennheten, og oppholdssoner skal sikres gode solforhold. 
e. Minimum bredde på grønnstruktur skal være 15 m. 
f. Gange- og sykkelnett kan inngå i grønnstruktur så lenge kravene i pkt. a, b og c ivaretas. 
g. Områdene kan tilrettelegges for vannhåndtering der hvor det er hensiktsmessig. Områdene må 

opparbeides slik at de fungerer som flomveier som leder til kanalene/vannveiene. 
h. Privateid grøntareal skal være en del av beregningsgrunnlaget for % BRA. 

 
7.2 Grønnstruktur øst for travbanen - G1 

a. Det skal opparbeides en gjennomgående, grønn gangforbindelse fra Grenseveien/Midtbergmyrå 
til Forusbeen gjennom grønnstrukturen. 

b. Travbanen skal sikres adkomst fra Bjødnabeen gjennom grønnstrukturen. 
 

7.3 Vannstrukturer 
a. Utforming av vannveier skal følge et av de alternative prinsippene i vedlagt notat 
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«Utformingsprinsipper for vannveier på Forus» datert 28.03.2019, og skal fastsettes i samråd 
med relevante myndigheter i den enkelte kommune. Grunnforhold, effekt på vannkvalitet, 
tilstrekkelig flomkapasitet og sikret drift må dokumenteres før valg av løsning. 

b. Temakart på plankartet for vann og vannkanaler legges til grunn i alle framtidige 
detaljreguleringer og byggetiltak. 

c. Ved planlegging av tiltak som berører lukkede deler av Foruskanalene, skal vurderes om disse 
skal gjenåpnes. 

d. Ved utforming av vannveiene skal det tilrettelegges for menneskers rekreative opplevelser og for 
økt naturmangfold. 

e. Ved utskiftning av betongelementer i kanalene øst for E39, skal naturlige materialer benyttes. 
f. Ved utskiftning av betongelementer i kanalene vest for E39, kan det benyttes kunstige materialer 

som bidrar til økt biologisk mangfold sammenlignet med førsituasjon. 
 

8 Retningslinje for LNF-områder (PBL §11-11 pkt. 2) 
LNF1: Det kan etableres publikumsrettete formål, formidling eller barnas bondegård. 
 

9 Bestemmelser og retningslinjer for hensynssoner (PBL § 11-8) 
9.1 Restriksjonsplan for Stavanger lufthavn Sola BSL-Hinderflate (pbl §11-8 a) 

(H130_1-3) 
Det kan ikke utføres bygge- og anleggstiltak i strid med ”Restriksjonsplan for Stavanger Lufthavn 
Sola”, fastsatt av Samferdselsdepartementet 30.06.10 i henhold til luftfartsloven. 

 
9.2 Sikringssoner (pbl §11-8 a) (H 190) 

a. (H190_1 og H190_3) Sikringssone for eksisterende hovedvannledninger. 
b. (H190_2) Innenfor hensynssonen skal det vurderes konsekvenser for kaldluftdrenering og 

hensyn sikres i framtidig detaljregulering, før det tillates utbygging. 
 

9.3 Faresoner – ras-/skredfare (pbl §11-8 a) (H 310) 
Det skal ikke gis tillatelse til nye tiltak eller godkjennes ny detaljregulering før det er vurdert om nye 
tiltak er forsvarlig og eventuelt under hvilke vilkår. Som grunnlag for vurderingen skal det foreligge 
geoteknisk analyse og risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 
 

9.4 Hensynssone flomfare (pbl § 11-8 a) (H 320_1-15) 
a. Ved planlegging av nye tiltak skal flomkapasiteten til vassdrag opprettholdes. 
b. Områder langs vassdrag som er utsatt for flom skal ikke bebygges. For tiltak i hensynssone for 

flomfare må det leveres dokumentasjon som avklarer flomkonsekvens. Det skal sikres at tiltak 
ikke påvirker flomkapasitet i andre deler av vassdraget eller nedslagsfeltet eller at det har negativ 
påvirkning for miljøtilstand i eller langs vannforekomsten. 

c. Alt planarbeid skal på et tidlig stadium håndtere flomrisiko for planområdet og avklare virkninger 
ellers i vassdraget. Dersom det er behov for sikringstiltak og/eller risikoreduserende tiltak i 
beredskapsmessig sammenheng, skal dette være etablert før byggingen kan igangsettes. 

 
9.5 Hensynssone fare høyspent (pbl §11-8 a) (H 370_1-4) 

Alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med 
ledningseier. 
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9.6 Hensynssone grønnstruktur (pbl §11-8 c) (H 540)  
a. H 540_1: Forvaltningen av områdene bør vektlegge allmennhetens tilgang til og opplevelse av 

områdene som del av regionens samlede grønnstruktur. 
b. H 540_2: Intensjonen er å sikre at forbindelsen etableres som ny regional grønnstruktur med 

minst 30 meter bredde. Det vektlegges derfor at der ikke etableres varige bygg og anlegg 
innenfor hensynssonen. Allmennhetens tilgang til og opplevelse av områdene skal ses som del av 
regionens samlede grønnstruktur. Det skal være en gjennomgående forbindelse for gange og 
sykkel som bindes sammen med tilliggende gang- og sykkelveier i overordnet nettverk, som er vist 
på temakart og på plankartet. 

c. 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. 

d. H 540_8: Sonen skal sikre mulighet for framtidig gang-, sykkelforbindelse mellom Luramyrveien 
og Stokkamyrveien. 

e.  For øvrige områder gjelder punkente e-k. I områder for grønnstruktur bør det være utstrakt 
bruk av trær og annen vegetasjon som grunnlag for et rikt naturmangfold. 

f.  Vegetasjonen bør sikres gode vekstvilkår. 
g.  Grønnstrukturen bør være sammenhengende og fungere som vandrekorridorer for planter og 

dyr. 
h.  Områdene bør utvikles og gjøres tilgjengelige med tanke på økt opplevelse og aktivitet for 

allmennheten, og oppholdssoner bør sikres gode solforhold. 
i.  Minimum bredde på grønnstruktur bør være 15 m. 
j.  Gange- og sykkelnett kan inngå i grønnstruktur så lenge kravene i pkt. e, f og g ivaretas. 
k.  Områdene kan tilrettelegges for vannhåndtering der hvor det er hensiktsmessig. Områdene 

kan opparbeides slik at de fungerer som flomveier som leder til kanalene/vannveiene. 
 

9.7 Hensynssone bevaring (pbl §11-8 a) (H 570)  
a. H570_1 Gjenværende del av rullebane fra Forus flyplass skal bevares jfr. reguleringsplan 2014105 

(Sandnes kommune). Rullebanen skal fremstå synlig og det skal settes opp informasjonsskilt. Alle 
tiltak skal ta hensyn til rullebanen og forelegges byantikvaren i Sandnes og fagmyndighet i 
Rogaland Fylkeskommune. 

b. H570_2 Flyhangar som ble bygd i tilknytning til Forus flyplass under 2. verdenskrig. 
Bygningskonstruksjonen skal bevares. Alle tiltak skal forelegges byantikvaren i Stavanger. 

c. H570_3 Hovedkontoret hvor Statoil ble etablert. Bygg og anlegg skal bevares. Alle tiltak skal 
forelegges byantikvaren i Stavanger. 

d. H570_4 Kanonstillinger og andre rester fra andre verdenskrig skal bevares. Alle tiltak skal 
forelegges byantikvaren i Stavanger. 

 
9.8 Sone med båndlegging etter lov om kulturminner (H 730) 

Det er ikke tillatt å utføre tiltak eller arbeid innenfor disse områdene uten tillatelse fra 
kulturminnemyndighetene, jfr. Kulturminnelovens §§ 3 og 8. 

Automatisk freda kulturminner som ligger innenfor områdene vist som utbyggingsområder skal, med 
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tilstrekkelig vernesone, jfr. Kulturminneloven § 6, søkes bevart gjennom hensynsoneregulering i 
kombinasjon med grøntstruktur. Det skal i forbindelse med framtidig detaljregulering utarbeides 
skjøtselsplan for det arealet som avsettes til hensynssone kulturminne innenfor avsatt planområde. 

 
 

9.9 Hensynssoner med krav om felles planer (pbl § 11-8 e,) (§11-9 nr.3) (H 810) 
9.9.1 Hensynssone krav om felles planer H810_1 og H810_2 for del av kjerneområde KJ2 

a. Arealer innenfor hensynssonen skal reguleres samlet. 
b. Detaljregulering for H810_1 skal være godkjent før det kan etableres ny bebyggelse innenfor 

kjerneområdet Koppholen. Detaljregulering for H810_1 skal inneholde følgende arealformål: 
park, vann/kanal, j for gående og syklende, veier, urban akse (torg). Planen skal vise bruk og 
kvaliteter i den urbane aksen. Detaljregulering skal vise torgarealer, oppholdssoner, 
sykkelparkering. I Forusbeen skal det være et felt i hver kjøreretning og det skal legges inn 
trafikkdempende tiltak. Avgrensningen av den urbane aksen opp mot byggeområdene KJ2B og 
KJ2C kan justeres noe for å få en best mulig funksjonell sammenheng med torget i 
byggeområdene. 

c. Detaljregulering for H810_2 skal ivareta løsninger for krysset mellom Åsenveien og Forusbeen for 
alle trafikanter, i tilknytning til etableringen av bussveitrasè. Detaljreguleringen skal legge 
rammer for grøntområdene innenfor hensynssonen og utrede muligheten for åpne 
vannløsninger i området hvor kanalene møtes. 

 

9.9.2 Hensynssone krav om felles plan H810_3 for urban akse innenfor kjerneområdene 
KJ1, 3 og 4 

a. Arealer innenfor hensynssonen må reguleres samlet. 
b. Felles plan skal sikre enhetlig planlegging og opparbeidelse av offentlige byrom mm. 

innenfor hvert enkelt kjerneområde 
c. Det skal utarbeides en utomhusplan som viser torgarealer, oppholdssoner, sykkelparkering, 

forbindelser for gående og syklende, vann/kanal og park. 
d. Detaljregulering skal inneholde utomhusplaner, som skal vise uteromskvaliteter som torg og 

oppholdssoner, sykkelparkering, forbindelser for gående og syklende, adkomstveier, og 
opparbeiding av park- og kanalområdene. 

 

9.10 Hensynssone omforming- Golfbanen (pbl §11-8 a) (H 820) 
a. Område reserveres til framtidig utvikling ved behov for nytt næringsareal på Forus. 
b. Før formålsendring som innebærer utvikling av området, må det dokumenteres behov i 

planområdet for mer areal til næringsformål. Utvikling skal skje gjennom revisjon av IKDP Forus. 
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Utformingsprinsipper for vannveiene på Forus 
Vedlegg til reguleringsbestemmelsene IKDP Forus pkt. 7.3. 
Utarbeidet av Bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, i samråd med IKDP Forus. Datert 
28.03.2019. (Når plan er vedtatt, legges dette notatet med link direkte fra aktuell bestemmelse). 

 

Vannmiljø og vannkvalitet på Forus 
Foruskanalen er registrert som en sterk modifisert vannforekomst (SMVF = kunstige eller sterkt 
endrede vannforekomster) iht. Vannforskriften. Det stilles krav om at økologisk potensiale må 
forbedres innen 2027 til kanalen har minst godt økologisk potensiale. 

Iht. Regionalplan for vannforvaltning i vannregion Rogaland (2016-2021) er det konkrete målet maks 
40 ug/l tot P i kanalen. Vanntilstanden i Foruskanalen er i dag Moderat (økologisk potensiale). Den er 
klassifisert til å være Moderat med bakgrunn i dårlig resultat for fosfor og svært dårlig for nitrogen. 
Foruskanalen vest for E39 har nedslagsfelt som strekker seg gjennom tre kommuner: Sola (utløp i 
Hafrsfjord), Stavanger og Sandnes, og der er store landbruksområder som drenerer til kanalen. Det er 
grunn til å anta at en stor del av miljøgiftene kommer fra landbruksområdene. 

På bakgrunn av dette er det lagt inn krav om vannkvalitet i bestemmelsene: «Vannkvaliteten i 
Foruskanalen skal sikres i tråd med vanndirektivets miljømål om godt økologisk potensiale». Dette vil 
være en bekreftelse om at kommunene forholder seg til det nasjonale kravet. 

Forbedring av vannveiene ved bruk av naturbasert løsning 
En mer naturlik utforming av vannveiene vil bidra til forbedring av vannmiljø og vannkvalitet. I tillegg 
kan dette ha en positiv effekt for biologisk mangfold, forbedre oppholdskvaliteter og 
opplevelsesverdien og gi bedre rekreasjonsmuligheter for hele området. Samtidig må vannveiene 
ivareta overvannshåndtering fra området og flomsituasjoner. 

I hver detaljregulering skal det avgjøres hvilket av de følgende prinsippene som skal anvendes for 
utforming av vannveiene på Forus. Det vil bl.a. være avhengig av grunnforholdene, tilgjengelig 
bredde på korridor, ønske om urban eller organisk utforming avhengig av tilgrensende arealer (f.eks. 
kjerneområder) og vannmengde som må håndteres. Dette må avklares med fagmiljøet i kommunene 
i hvert enkelttilfelle. I denne prosessen må det beregnes og dokumenteres at grunnforholdene 
tillater løsningen, hvilken effekt tiltaket vil ha på vannkvalitet, hvordan flomkapasitet ivaretas og 
hvilken drift og vedlikehold som er nødvendig for å sikre funksjonen til vannveiene. Generelt er 
grunnforholdene på Forus øst mer stabile slik at en naturlik utforming som foreslått i prinsipp 3 er 
anbefalt. På vestsiden av Forus begrenser dårlige grunnforhold mulighetene slik at prinsipp 1 og 2 er 
mer aktuelt her. 

Det vises her også til statlig planretningslinje for klimatilpasning og energiplanlegging i kommunene. 
Her står det i pkt. 4.3 krav til planprosess og beslutningsgrunnlag: «Bevaring, restaurering eller 
etablering av naturbaserte løsninger (slik som eksisterende våtmarker og naturlige bekker eller nye 
grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, 
skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort.» 
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Prinsipp 1 – Bruk av dagens betongstruktur 

Beskrivelse 
Betongkanalen beholdes, men bunnen modifiseres for å bedre hydromorfologien. Endre på 
bunnstruktur slik at vannet samles på lavvannsføring. Dette gir tydeligere vannspeil som er mer 
synlig. Utformes av enkle men spennende faste konstruksjoner langs bunn som lager en variert 
vannføring. Øverst i nedbørsfeltet bør det etableres mye vannplanter. Betongkantene gjøres lavere 
om mulig for å knytte turveien tettere til vannet og bedre sikkerheten. 

Turveien blir liggende på høyere nivå som i dag. 

Grunnforhold 
Anvendes i områder med ustabil grunn (leire) eller i områder hvor infrastrukturen på begge sider 
umuliggjør utvidelse. 

 
 
 
 

Figur 1. Tverrsnitt av prinsipp 1 med henholdsvis lav og høy vannstand 
 

 

 
Figur 2. Tverrsnitt av prinsipp 1 med turvei og beplantning. 

 
 

Utfordringer: Vanskelig å knytte turvei og vannmiljø sammen, løsningen er ikke sikker mot ulykker (i 
mange områder er det vanskelig å komme opp fra kanal pga. høye betongvegger). 
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Figur 3. Planskisse av prinsipp 1 med turvei og beplantning 
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Eksempelbilder – prinsipp 1 
 
 

Øverst: Hovinbekken, Oslo. 
(https://vartoslo.no/plan-og-bygg-vil-apne-hovinbekken-til-rislokka-og-bygge-2000-nye-boliger-i-hovinbyen/) 

 
Nederst: 
forbedring av bekkeløp innenfor tettsted, eks. fra Tyskland. 
(https://www.uih.de/index.php/ 
umsetzung-von-fliessgewaesser-und-auenrenaturierungsprojekten-alle-hoai-leistungsphasen.html) 

 

http://www.uih.de/index.php/
http://www.uih.de/index.php/
http://www.uih.de/index.php/
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Prinsipp 2 – modifisert betongstruktur 

Beskrivelse 
Betongstrukturen beholdes i bunn og på én side. Motsatt sidevegg kappes lavere og erstattes av 
naturlikt vannmiljø. Etablere dyprenne og utforme enkle men spennende konstruksjoner langs bunn 
som lager en variert vannføring. Øverst i nedbørsfeltet bør det etableres mye vannplanter. 

Kan anvendes der hvor det er konflikt med ledningsnett eller det er smalt på den ene siden av 
kanalen eller hvor det er usikkerhet om grunnforholdene er tilstrekkelig stabile. 

Turvei legges på et lavere nivå, nærme vannet på den naturlige siden og inngår i flomveien. 

Grunnforhold 
Kan anvendes i områder med lett stabile masser og stabile masser som moreneavsetninger. I 
områder med ustabile grunnforhold må ekstra tiltak iverksettes for å oppnå stabilitet. Det kan være 
aktuelt på delstrekninger for å skape ekstra attraktivitet. 

 
 
 

Figur 4. Prinsipp 2 med henholdsvis lav og høy vannstand. 
 
 
 
 

Figur 5. Tverrsnitt av prinsipp 2 med turvei og beplantning. 
 

Utfordringer: I tørkeperioder vil det ikke være vannstand, turveien vil ligge lavere og må derfor 
renses/rehabiliteres etter flomsituasjoner, høyere vedlikehold for turvei. 
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Figur 6. Planskisse av prinsipp 2 med turvei og beplantning. Kanalvegg intakt på en side, på motsatt side er vannveien 
stedvis utvidet 
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Eksempelbilder – prinsipp 2 

Kombinasjon av harde vegger og naturlik kantsone. 
 

 

Øverst: 
Nansenparken Fornebu, Oslo. 
(https://www.fornebu-s.no/2018/03/20/tre-treningsloyper-du-bor-teste-ut/ ) 

 
Nederst: 
Hovinbekken Oslo. 
(http://www.osloelveforum.org/om-hovinbekken/) 

 

http://www.fornebu-s.no/2018/03/20/tre-treningsloyper-du-bor-teste-ut/
http://www.fornebu-s.no/2018/03/20/tre-treningsloyper-du-bor-teste-ut/
http://www.fornebu-s.no/2018/03/20/tre-treningsloyper-du-bor-teste-ut/
http://www.osloelveforum.org/om-hovinbekken/)
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Prinsipp 3 – restaurering av vannløp 
Beskrivelse 
Betongstrukturen fjernes i sin helhet og erstattes med naturlikt vannmiljø. Bekken skal forsøksvis 
meandrere (svinge), hvis trangt kan dette utføres ved «elv-i-elv» prinsippet. Tilrettelegging for 
naturlige prosesser. Erosjonssikker fundamentering i bunn og naturlige steinmasser i «dagen» 
(bunnsubstrat). 

Turveien legges nærmere vannet, og det er lett å lage gode opplevelseskvaliteter for turgåere. Det er 
svært god vannrensing og stort potensial for biologisk mangfold. En løsning med stor 
rekreasjonsverdi som er identitetsskapende. 

Grunnforhold 
Bør velges i områder med stabil grunn som moreneavsetning. Plasskrevende i optimal løsning, men 
kan smalnes inn og lage en mindre som snor seg bekk i den store bekken for å ta høyde for ulik 
vannføring. 

 
 
 
 

 
Figur 7. Prinsipp 3 med henholdsvis lav og høy vannstand 

 

Figur 8. Tverrsnitt av prinsipp 1 med turvei og beplantning 
 

Utfordringer: Vedlikehold og vekslende vannføring. 



[Skriv her]  

 
 

Figur 9. Planskisse av prinsipp 3 med turvei og beplantning. Bekken har en naturlik utforming som kan tilpasses 
omgivelsene. 



[Skriv her]  

Eksempelbilder – prinsipp 3 
Restaurering av naturlikt vannløp. 

 
 
 

Øverst: 
Restaurert bekkeløp, Tyskland 
(http://www.naturtipps.com/fliessgewasserrenaturerierung /foto2.html) 

 
 

Nederst: 
Hovinbekken, Oslo 
(https://kommunalrapport.no/meninger/debatt/2017/10/naturligeklimalosninger-reduserer-skadene) 

 

http://www.naturtipps.com/fliessgewasserrenaturerierung/foto2.html
http://www.naturtipps.com/fliessgewasserrenaturerierung/foto2.html




Område: Gnr. 67, Bnr. 27 Svanholmen – Forus 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figur arealbruk fremmet til 
sluttbehandling høsten 2019  

 
Figur som viser foreslått arealbruk 

 

Dagens 
formål 

LNF (Landbruks-, natur- og friluftsområde, PBL 2008 
§11-7 nr. 5) 

Foreslått 
arealbruk og 
størrelse 

Bybebyggelse og anlegg (PBL 2008 §11-7 nr. 1) Annen 
type bebyggelse – fremtidig. 
 
Arealet som ønskes omregulert er 13722 m2, gnr. 67 
bnr. 27. Hjemmelshaver er FNP Eiendom AS 

Dagens 
situasjon 
 

Arealet er LNF i kommuneplan for Sandnes 2015-2035. 
I planforslag IKDP Forus, revidert 08.05.2019 (ny 2.  
gangs behandling) er anbefalt arealformål LNF. 
 
Omsøkte areal grenser i nord mot regulert golfbane, 
mot vest til LNF, i sør og øst til næringsformål og 
annen type bebyggelse (renovasjonsanlegg og 
spesialområde høyspenningsanlegg). 
 
Arealet leies i dag ut til aktive gårdsbruk.  
 
Det er ikke registrert kjente kulturminner eller 
kulturmiljø. 
 
Det er regulerte følgende hensynssoner i området: 
Restriksjonssone jfr restriksjonsplan for Stavanger 
Lufthavn Sola. Sikringssone eksisterende 
hovedvannledninger. Hensynssone flomfare. Det er 
bestemmelser knyttet til restriksjonssone og 
hensynssoner 

Forslagstiller IKDP Forus 

gnr./bnr.: 
67/27 



SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD 
Tema -2 - 0 + +2 Kommentar* 
Arealbruk 
Egnethet for utbygging   X   Arealet har gode solforhold og flatt terreng.  

Området er oppført med mulig (middels) sammenhengende 
forekomster av marin leire. Det er registrert god jordkvalitet 
for LNF (tre kategorier: meget god – god –mindre god). 
Deler av arealet er flomutsatt. Grunnforhold m.m. skal 
utredes i forbindelse med detaljregulering og før området 
kan videreutvikles. 
Avbøtende tiltak: utredes i detaljreguleringsplan, hvor 
lokalisering, dimensjonering og utforming av bygg og 
anlegg tilpasses utfordringer på eiendommen og til 
tilstøtende arealer. 

Transport  
Endring i transport som 
følge av omdisponering 

  X   Omdisponeringen genererer økt tungtransport, men på et 
veinett som er dimensjonert for denne type nyttekjøretøy. 
Renovasjonen har mye kontainertranport til 
forbrenningsanlegget, og beliggenhet i samme område vil 
være en fordel for Renovasjonen IKS og den trafikale 
situasjonen rundt deres virksomhet. Det skal allikevel 
bemerkes at avstanden til andre lokasjoner for virksomheten 
er relativt korte, og de trafikale ulempene skal kunne tåles i 
et næringsområde av den typen som Forus er. Avbøtende 
tiltak: Ulempen med økt transport må vurderes i 
reguleringsplan, og egnede tiltak iverksettes. Blant annet vil 
dette gjelde regulering og opparbeidelse som gir god 
trafikksikkerhet og fremtidsretta løsninger for myke 
trafikanter (gående og syklende). Andre forhold 
framkommer i reguleringsplan.    

Landbruk 
Fulldyrket/beite X     Arealet er i dag utleid til aktive gårdsbruk i området og er 

fulldyrka. Jorda er registrert med god kvalitet. Regionalplan 
Jæren og Søre Ryfylke har vedtatt et regionalt jordvernmål 
for å begrense årlig omdisponering av jordbruksareal i 
regionen. Arealet ble avsatt til utbyggingsformål i forrige 
regionalplan (Regionalplan Jæren 2013-2040). Arealet er 
LNF i kommuneplan 2019-2035 for Sandnes. Det arbeides 
videre med å konkretisere jordvernmål for regionen og for 
den enkelte kommune. Omdisponering av arealet vil få 
betydning for regionens jordvernmål. 

Kjerneområde landbruk   X   Berøres ikke av kjerneområde landbruk. Det ble i 2009 gitt 
konsesjon for salg av arealet. 

Offentlig tjenestetilbud       
Nærhet til offentlig og 
privat tjenestetilbud 

  X   Vurderes som ikke relevant da anbefalt formål er annen 
type bebyggelse – forbeholdt renovasjonsanlegg m.m. i 
tilknytning til næringsområdet. Områdets beliggenhet i 
forhold til offentlig tjenestetilbud som skoler og barnehager 
m.m. er ikke relevant.  

Måloppnåelse 



Mål og strategier i IKDP 
Forus og planforslaget 
slik det forelå til 
sluttbehandling i 2019 

 X    I planforslag fremmet til sluttbehandling høsten 2019 ble 
det beregnet tilstrekkelig areal for alle tre næringskategorier 
og konkludert med tilstrekkelig utbyggingspotensialer 
innenfor avsatte næringsformål. Omsøkt areal anses ikke 
som nødvendig for arealbruk og arealberedskap i planens 
tidshorisont frem til 2040. 
Samlokalisering av virksomheter som håndterer avfall i 
regionen kan bidra til å bygge opp om planens intensjoner 
om etablering av næringsklynger og tilrettelegge for 
renovasjon som samfunnskritisk oppgave. Omdisponering 
av det aktuelle området kan gi redusert måloppnåelse for 
strategi om styrking av blågrønne strukturer og 
klimatilpasning. Et hovedgrep for å styrke blågrønne 
strukturer er å unngå omdisponering av grønne områder til 
byggeformål i randsonen til dagens næringsområde. 
Avbøtende tiltak: Bestemmelser knyttet til området og 
oppfølging i detaljregulering. 

Regionalplan Jæren og 
Søre Ryfylke 

 X    Videreført som langsiktig utviklingsretning i ny 
regionalplan. Får konsekvenser for nedbygging av 
regionens og Sandnes kommunes andel av nasjonalt 
jordvernmål. Målkonflikt mellom to sentrale tema for 
Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke. 

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE 
Naturgrunnlag, biologisk 
mangfold og 
kulturminner 

      

Geologi   X   Området er innenfor marin grense og er registrert med 
mulig sammenhengende forekomster av marin leire, 
middels nivå. Informasjon om byggegrunnen indikerer torv 
og bløt leire. I kommunenes datasett for jordbrukskvalitet er 
jordbruksareal delt inn i tre klasser; svært god, god og 
mindre god jordkvalitet. Omsøkte område er klassifisert 
med god jordkvalitet. 
Omdisponering av arealene får konsekvenser for landskap 
og reduserer sammenhengende grønn buffer mellom 
næringsområdet og øvrige områder mot vest. Utfordrer 
hovedgrep om å unngå omdisponering av grønne områder 
til byggeformål i randsonen til dagens næringsområde. 
Det er ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljøer. 
Planforslaget reduserer grønn buffer mellom eksisterende 
næringsområder og arealformål vest for Forsubeen i Sola 
kommune, og kan oppleves negativt i forhold naboskap og 
stedsidentitet. 
 Avbøtende tiltak: Eventuelle ukjente kulturminner, og 
kultur- og naturlandskap skal kartlegges og sikres i 
reguleringsplan. Konsekvenser som følge av dårlig 
byggegrunn skal utredes og avbøtende tiltak skal sikres i 
reguleringsplan. Grunnundersøkelser må utføres før 
utgraving og fundamentering. 

Biologisk mangfold   X   
Kulturminner   X   
Kultur- og 
naturlandskap 

 X    

Miljøkvaliteter i jord, 
vann og luft 

      

Radon   X   Klassifisert med moderat til lav risiko for radon 
Forurenset grunn   X   Ingen kjente forurensningskilder 



*I kommentarfeltet begrunnes vurderingene.  
 
 
VURDERING AV KONSEKVENSER: 
Omdisponering innebærer endring av om lag 138 daa fra LNF til formålet bebyggelse og anlegg. 
Arealet som i dag er utleid antas å ha betydning for aktiv gårdsdrift i området, og 138 daa 
sammenhengende jordbruksareal sentralt plassert på Nord-Jæren er en betydelig verdi, og vil fortsatt 
være attraktivt som et leieareal. Selv om området ligger inntil bebygde områder, tilsier størrelsen at det 
vil kunne benyttes til matproduksjon. Endringen har negativ konsekvens for tilgang på jordbruksjord i 
denne delen av Nord Jæren.  
 
Omdisponering vil slå negativt ut i forhold til regionens oppfølging av nasjonal jordvernstrategi og 
fremtidige jordvernmål. Forhold som taler for omdisponering er at området ligger utenfor langsiktig 
grense landbruk, det er innenfor langsiktig utviklingsretning i regionalplan, samt at det i 2009 ble gitt 
konsesjon for salg.  

Miljøkvalitet i vann   X   Påvirkes ikke, men kan indirekte få konsekvenser for vann i 
tilstøtende områder ved utslipp 

Vegtrafikkforurensning   X   Luftforurensningen fra vei er lav 
Støy   X   Ligger innenfor hensynssone støy, gul sone iht T-1442 
Konsekvenser av 
klimaendringer 

      

Havstigning   X   Påvirkes ikke 
Flom  X                 Deler av området er flomutsatt. En ytterliggere nedbygging 

av LNF og grønne strukturer kan gi økt flomfare.  
Avbøtende tiltak: Bestemmelser til området og oppfølging i 
detaljregulering. Hensynssone grønnstruktur i 15 meters 
bredde langs Forusbeen 

Skred   X   Innenfor marin grense. Krever geoteknisk undersøkelse ved 
detaljregulering 

Ekstremvær- vind, 
nedbør, stormflo o.a. 

 X    Ytterligere nedbygging kan gi økte konsekvenser ved 
klimaendringer 

Andre forhold   X   Påvirkes ikke 
Opplevelse, rekreasjon 
og fysisk aktivitet 

      

Regionale 
friluftsområder 

  X   Området er i dag dyrka mark og ikke en del av 
regionalt friluftsområde 

Friluftsliv i nærområdet   X   Påvirkes ikke 
Forhold til 
nabobebyggelse 

  X   Påvirkes ikke 

Barnetråkk   X   Påvirkes ikke 
       
 
Rettferdighet og 
likebehandling 

  X   Påvirkes ikke 

Tilgjengelighet for alle   X   
Betydning for barn og 
eldre 

  X   

Fysisk aktivitet og aktiv 
livsstil 

  X              

Bomiljø   X   



 
Omdisponeringen genererer økt tungtransport, men på et veinett som er dimensjonert for denne type 
nyttekjøretøy. Renovasjonen har mye kontainertranport til forbrenningsanlegget, og beliggenhet i 
samme område vil være en fordel for Renovasjonen IKS og den trafikale situasjonen rundt deres 
virksomhet. Det skal allikevel bemerkes at avstanden til andre lokasjoner for virksomheten er relativt 
korte, og de trafikale ulempene skal kunne tåles i et næringsområde av den typen som Forus er. 
Vurderes som nøytral konsekvens. 
 
Konsekvenser av planforslaget kan være økt andel reiser med personbil. Dette utfordrer 
Forusområdets bidrag til Byvekstavtalen og Bymiljøpakkens mål om null vekst og klimaforlikets mål 
om reduserte klimautslipp. Øker personbiltrafikken, vurderes dette som en negativ konsekvens. 
 
Samlokalisering av virksomheter som håndterer avfall i regionen kan bidra til å bygge opp om planens 
(IKDP Forus) intensjoner om etablering av næringsklynger og tilrettelegge for renovasjon som 
samfunnskritisk oppgave. Dette er en positiv konsekvens. 
 
I planforslag fremmet til sluttbehandling høsten 2019 ble det beregnet tilstrekkelig areal for alle tre 
næringskategorier og konkludert med tilstrekkelig utbyggingspotensialer innenfor avsatte 
næringsformål. Omsøkt areal anses ikke som nødvendig for arealbruk og arealberedskap i planens 
tidshorisont frem til 2040. Konsekvensen av endringen vurderes som negativ 
 
Omdisponering av areal kan gi redusert måloppnåelse for planens strategi om styrking av blågrønne 
strukturer og klimatilpasning. Et hovedgrep for å styrke blågrønne strukturer er å unngå 
omdisponering av grønne områder til byggeformål i randsonen til dagens næringsområde. 
Konsekvensen vurderes som negativ 
 
Området inngår ikke i et lokalt og regionalt tur- og rekreasjonsområde, og en nedbygging vil ikke 
komme i konflikt med friluftsområder og friluftsliv. 
 

ROS ANALYSE  

Vedlagt følger mal for ROS analyse som kan brukes for forslag om endring/omdisponering av nye 
områder i kommuneplanen.   
Skjematikken er i henhold til sjekkliste basert på “Veileder for 
kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser” (1994) og “Systematisk samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeid i kommunene” (2001) fra DSB (Direktorat for Samfunnssikkerhet og 
Beredskap), og veiledere knyttet til ny Plan og bygningslov. 
 
Det bes at det gis en kort kommentar til alle relevante temaer som bakgrunn for den konkrete 
vurderingen.  
 
Formålet med analysen er å kartlegge mulige risikoer som kan oppstå innenfor områder 
foreslått omdisponert. De forskjellige risikoene klassifiseres i forhold til sannsynlighet og 
konsekvens for den enkelte hendelse. 
 



 

  



Hendelse Relevans Sannsynli
ghet 

Konse 
kvens 

Risiko Merknad 

Natur – og miljøforhold 
Ras/ skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen medføre risiko for: 
1.Havnivåstigning Nei     
2.Ekstremvær / nedbør Ja     

Relevante tema skal vurderes 
ved detaljregulering. Det vil 
stilles krav om avbøtende tiltak i 
reguleringsplan. 
 

3.Flom Ja                               
4.Grunnforhold Ja    
5.Geoteknisk utfordring er (ras 
og utglidning) 

Ja    

6.Jorderosjon Nei    
7.Skogbrann Nei    
8.Veg, bru,knutepunkt Nei    
9. Vann og avløp Nei    
10. Kraftforsyning Nei    
11. Annen infrastruktur (gass 
med mer) 

Nei    

12. Permanent forurensning Nei    
13.Akutt forurensning Nei    
14.Elektromagnetiske felt Nei    
15. Støv og støy (veg, industri) Nei    
16.Risikofylt industri med mer 
(kjemikalier/eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 

Nei    

Forurensningskilder/faktorer som følger av tiltaket: 
17. Fare for akutt forurensning Nei     
18. Permanent forurensning Nei     

 
19. Støy og støv Nei     
20 Risikofylt industri med mer 
(kjemikalier/eksplosive osv) 

Nei     

Transport. Er det risiko for: 
21. Ulykker med farlig gods Nei    Renovasjonen IKS har pr i dag ikke 

oppgaver som gir stor risiko for ulykker 
med farlig gods 

22.Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei     

23. Trafikkulykker Nei     
Sårbarhet. Er området/tiltaket særskilt sårbart med hensyn på: 
24. Sikker energiforsyning Nei     
25. Sikker vannforsyning (også 
avløp) 

Nei     

26. Tilgjengelighet for 
nødetater 

Nei     

27 Sårbare naboer Nei     
Risiko. Inneholder området spesielle risikoer, eller medfører tiltaket spesielle risikoer: 
28. Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

Nei     

29. Er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

Nei     

30. Regulert vannmagasiner, 
med fare for usikker is, 
endringer i vannstand med mer. 

Nei     

31. Naturlige 
terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup osv.) 

Nei     

32. Folkehelse (Helse og 
trivsel) 

Nei     

33. Kriminalitet Nei     
34. Ulykker Nei     
35. Annet 
 

Nei     

 
Oppsummering ROS: 



Det er registrert få hendelser som medfører økt risiko eller sårbarhet som følge av omdisponering fra 
LNF til Bebyggelse og anlegg – Annen type bebyggelse (renovasjon). Mulige hendelser kan være 
relatert til flom på deler av området, samt dårlig byggegrunn. Problemstillingene er kjente på Forus og 
nødvendige tiltak må initieres i reguleringsplan og gjennomføres ved utbygging.  
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