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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 



8 
 

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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