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STAVANGER
Det er blant de største utbyg-
gingene i Stavanger som nå der 
i støpeskjeen hos kommunens 
arkitekter. 

Planen innevarsler også en 
ny tid for Forus, i og med at det 
er den første planen som inne-
holder en massiv satsing på bo-
liger i et område som hittil har 
vært preget av næringsbygg.

I utstrekning tilsvarer den 
hele Stavanger sentrum pluss 
Badedammen, og totalt er det 
snakk om så mye som 8000 
nye innbyggere og 10.000 ar-
beidsplasser i området som 
strekker seg fra fylkesvei 44 og 
kommunegrensa til Sandnes 
og helt ned til sjøen på Fo-
russtranda. Blant annet vil det 
tidligere området til Tou bryg-
geri, nå eid av 2020 Park inngå 
i planene.

I tillegg til sentrum
Området skal planlegges både 
for boliger og næring, og skal 

ha plass til alt innbyggerne 
trenger. Her skal det bli skoler, 
barnehager og sykehjem, samt 
næring, service og nærhandel.

– Området skal imidlertid 
ikke bli noen konkurrent til Sta-
vanger sentrum, men skal ta 
opp i seg den veksten i nærhan-
del som ventes i planområdet i 
årene framover, opplyser sivil-
arkitekt Ottar Vedelden i Sta-
vanger kommune til Aftenbla-
det.

Sammen med arkitektkol-
lega Ingrid Fossåskaret har 
han ansvaret for planene. Frem 
til sommeren skal mulighetene 
i området kartlegges, før plane-
ne presenteres for politikerne.

Området eies av flere tom-
teutviklere, blant annet 2020 
Park og Madland og Tjelta, og 
utviklingen av området skal 
skje i nært samarbeid med dis-
se.

– Interessen fra utbyggerne 
har vært stor, og flere er over-
rasket over hvor stort poten-

sialet området kan ha, legger 
Vedelen til.

Må flytte
Planene forutsetter blant an-
net at det finnes en løsning for 
asfaltverket ved sjøen. Ifølge 
Ottar Vedelden er det ikke mu-
lig å få en full utnyttelse av om-
rådet uten at asfaltverket flyt-
ter ut.

– Men dette er det en dialog 
rundt, sier han.

Kommunalstyret for byut-
vikling skal torsdag ta stilling 
til planprogrammet, som gir 
føringer for hvordan det videre 
arbeidet med planene for områ-
det skal legges opp. Ifølge Ottar 
Vedelden kan en utbygging be-
gynne om to-tre år.

– Utbyggingen vil ha en helt 
annen form enn både dagens 
Forus og tidligere utbyggings-
områder i Stavanger. Det vil 
bli lagt vekt på at det meste av 
daglige behov og gjøremål skal 
kunne nåes innenfor en gang-

avstand på 10 minutter, sier 
Vedelden og Fossåskaret.

I den forbindelse blir Gau-
sel stasjon og kollektivtraseen 
langs fylkesvei 44 også sentra-
le.

Bygårder og høyhus
Hvordan området skal bebyg-
ges vil fastlegges underveis i 
prosessen, men de politiske sig-
nalene går i retning av en svært 
høy tomteutnyttelse.  Noen 
høyhus som kan tjene som lan-
demerker kan bli vurdert, og 
det er også mulig at det blir et 
større innslag av såkalt kvar-
talsbebyggelse. Dette vil i så fall 

være et nytt innslag i Stavan-
ger, og bærer mange av kjenne-
tegnene fra bygårder kjent fra 
større byer hvor de grønne om-
rådene ligger i midten av bolig-
komplekset.

Samtidig med at området nå 
er lagt under lupen, foregår det 
en rekke parallelle planarbei-
der som også har betydning for 
planene, blant annet ny kom-
muneplan og regionalplan.  Der 
vil også spørsmålet om å gi de 
tilgrensende næringsområde-
ne sørover langs Gamle Forus-
vei ny status som kan legge til 
rette for boligbygging også her.

RUNE NEDREBØ

Byutvikling  Boliger 

Forus-planer skal huse inntil 8000
 Stavanger kommune er i ferd med å snekre planer for en utbygging av 

800 dekar på Forus som samlet vil gi plass til en hel, liten by som både 
skal være kortreist og moderne.
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Veil. pris levert forhandler. *Civic: Forbr.bl. kjøring: 0,36-0,64 l/mil. CO2-utslipp: 94-150 g/km.
**Gjelder CR-V med forhjulstrekk. CR-V 4WD fra kr 382.800,-. Forbr.bl. kjøring: 5,6-7,7 l/100 km, CO2-utslipp: 149-180 g/km.
Utstyr og farge kan avvike fra avbildet modell. Imp.: Honda Motor Europe Ltd. (Norge). www.honda.no

”Vi har faktisk aldri kjørt en
bil med lavere testforbruk.”

Honda Civic 1.6 i-DTEC diesel fra 242.900,-*

Pressen har testet, og latt seg imponere: ”Honda Civic 1.6 i -DTEC
formelig moser sine konkurrenter i kompaktklassen.” Den nye dieselen
på hele 120 hk og 300 Nm slår dem alle på både kraft og akselerasjon.
Og 0,36 l/mil er heller ikke hverdagskost. Det er slankekost.
Velkommen til prøvekjøring!

Akkurat nå: Honda Civic 2012-modell bensin, spar41.500

**Gjelder CR-V med forhjulstrekk. CR-V 4WD fra kr 382.800,-. Forbr.bl. kjøring: 5,6-7,7 l/100 km, CO2-utslipp: 149-180 g/km. 

Bladet Autofil karakteriserer
den som ”megaromslig”.
Deretter: Lavt støynivå,
eksemplarisk fjæring og
veiegenskaper i toppklasse.
Og så begynner det å sige inn:
Den udefinerbare opplevelsen av
kvalitet, eksklusivitet og velvære,
som motorjournalister snakker
om som premiumfølelse.
Prøvekjør og kjenn etter selv.

Honda CR-V fra 353.900,-**
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”Den beste
folkesuven”

Dagens Næringsliv

Terje Bjørnsen - klikk.no

                   

Åpningstider: Mandag – fredag 09–16 ● Tirsdag 09–20 ● Lørdag 10–14


