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Det grønne Forus 

- Forus er og blir en suksess. Det er 
interessant å følge transformasjonen 
på nye områder som ikke er unyttet. 
Forus blir fremover bli et godt sted 
å bo og jobbe fordi det grenser til 
fine fri- og uteområder som folk kan 
benytte. Forus skal være vertskap for 
spennende bedrifter og viktige fag-
miljøer, som trenger kompetanse og 
kunnskap for fremtiden, sier ordfører 
i Sola, Ole Ueland.

Visjonsarbeidet
fremsnakker Forus 

- Vi må tenke helhetlig om ønsket  
utvikling på Forus, slik det er gjort 
i Bjergstedvisjonen i Stavanger, 
sier administrerende direktør i 
Næringsforeningen i Stavanger-
regionen Harald Minge. – Vi 
må fremsnakke Forus, som en 
ressurs og nasjonens viktigste 
næringsklynge. Visjonen for Forus 
skal revitalisere bygg, infrastruktur 
og de som holder til her, sier Minge. 
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Forus Vest strekker seg fra Tvedtsenteret og vestover 
til Åsen og Røyneberg og fra Solasplitten i nord 
og til golfbanen i sør. Hovedområdet ligger i Sola 
kommune. Forus Vest har et stort potensiale for 
åpne kanaler, grønne lunger  og flott arkitektur. 
Allerede er det spennende bygg med fremtidsrettede 
miljøløsninger i området. Mulighetene for å skape 
aktive byrom og å løfte opp kollektivløsningene 
er sentrale i transformasjonen. Forus’ høyeste hus 
viser vei med sine 8 etasjer og storslått utsikt. 
Det grønne Forus er her. Et viktig mål er å styrke 
kommunikasjonen mot UiS og Stavanger lufthavn 
Sola, slik at nærheten er til gjensidig nytte.

Forus vest
Visjonen for Forus 

Robustheten på Forus Vest 
er tydelig fordi tunge kunnskapsmiljøer 
vokser frem her, samtidig som de skaper nye 
arbeidsplasser. Transformasjonen må sikre at 
området blir så attraktivt at de som skal 
levere kunnskap, innsikt og innovasjon til  
selskaper på Forus vil bosette seg 
her. Robustheten sikres med 
fremtidsrettede og bærekraftige 
transportsystemer og infrastruktur 
som legger til rette for kreativitet, 
innovasjon og det gode liv.

Urbaniteten på Forus Vest 
er allerede oppe i god fart. Store selskaper 
slår seg til her i friske arkitektoniske 
bygg og videre utvikling skal forsterke 
kunnskapsmiljøene som er unike 
for energiklyngen i dette området. 
Kan p-plasser brukes til skating, 
basketball eller drive-inn kino etter 
arbeidstid?

Forus er landet viktigste næringsområde, visjonsarbeidet 
er laget av Forus Næringspark og arkitektfirmaet Juul 
Frost i København. 

Visjonen på fire pilarer:
•	 Det grønne Forus – et grønt nettverk av gang- og 

sykkelveier, parker, bærekraftig transport og energi-
vennlige bygg.

•	 10-minuttersbyen – en tett labyrintisk struktur der alt 
nås innen 10 minutter til fots

•	 Urbaniteten på Forus – godt byliv for alle livsformer 
med bymessige kvaliteter ved bolig og arbeidsplass.

•	 Robusthet – sikre at Forus er i forkant for nye tider; 
verdiskapning, næringsliv og kunnskap, infrastruktur 
og teknologi.

Om Forus:
Forus er en regional og nasjonal vekstmotor 
og et viktig knutepunkt i regionen midt mellom 
Sola, Sandnes og Stavanger. Det er umiddelbar 
nærhet til flyplassen og Universitetet i Stavanger. 
Store børsnoterte selskaper og underskogen av 
teknologibedrifter tiltrekker seg landets fremste 
kompetanse- og kunnskapsmedarbeidere, og 
visjonen for Forus styrker dette.

Fakta
• Forus går over 3 kommuner, Sola, Sandnes og 

Stavanger. 
• Arealet som i dag går under navnet Forus 

strekker seg over 6500 dekar. 
• Store deler av Forus var fra gammelt av myr 

og innsjø, mye arbeid er lagt ned med peling, 
stabilisering og grunnarbeider. 

• Selskapet Forus Næringspark AS ble grunnlagt  
i 1968.

• 40.000 personer har sitt daglige arbeid på 
Forus. Det er en fordobling siden 2001. Det er 
potensiale for 100.000 arbeidsplasser på Forus i 
fremtiden.

• Stavanger Lufthavn Sola med heliporten ligger 
under 10 km fra Forus.

• Rundt 1/5 av den samlede norske verdiskapning 
skjer på Forus.

Arealer
• Det er forsatt ledige tomter for salg i forus 

næringspark.

• Transformasjonsområdene gir nye tomte- og 
utvikligsmulighter.

Transport
Forus’ sentrale beliggenhet gjør transportløsningene 
for fremtiden avgjørende for hele regionen. 
Løsningene er en kombinasjon av tog/buss/bussvei/
bane/sykkel/bil. Flere av oss må velge sykkel og 
kollektivløsninger for fremtiden, og visjonen åpner 
for flere kollektivfelt, bysykkeltilbud med parkeringer 
ved togstasjoner, store selskaper og andre sentrale 
knutepunkter. Det må også bygges en bussvei/bane/
jernbane fra Gausel til Stavanger lufthavn Sola.

Transportløsningene må reflektere at Forus 
er nasjonens viktigste næringsområde og 
fremtidsløsningene må bygge opp om videre 
verdiskapning til gode for fellesskapet.

40 prosents kollektivandel er visjonens ambisiøse mål.

Kontaktinfo:
www.forusnaeringspark.no

www.forus.no
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Det grønne Forus Vest 
har allerede ”Central Park” på 
plass i form av golfbanen og fine 
turområder. Nybyggene har høy 
miljøklassifisering og flere kommer. 
Forus Vest er stedet hvor kanalene åpnes 
opp og gir spesielt gode kvaliteter. Området får 
flere boliger og kraftig forbedret kollektivtilbud, 
blant annet en tverrgående direkterute til 
flyplassen.

10-minuttersbyen Forus Vest 
er der allerede med noen få boliger og en 
rekke tilbud innen kafeer, trening, handel og 
restauranter. Med flere boliger i randsonen, økt 
tjenestetilbud og fremkommelighet blir Forus 
Vest et unikt sted med flyplass, strender og 
bysentra kun en ti minutters reise unna, de 
lokale kvalitetene er å finne rundt deg til fots.

Fortetting langs 
kollektivtraseene 
- Forus Vest er svaret med høyhus, miljø-
løsninger og 200 prosent utnyttelse tett 
på kollektivaksene. Vi må ha nær kontakt 
mellom UiS og fremtidens kunnskaps-
miljøer på Forus. Vi ønsker innslag av 
boliger rundt Lagerveien og kvartalene 
der. Transformasjonen åpner kanalene, 
skaper grønne lunger og ferdsel på tvers. 
Kollektivsatsingen øker fortettingen langs 
traseene, sier Stein Racin Grødem, admi-
nistrerende direktør i Forus Næringspark.

Vi må sikre gode internasjonale 
forbindelser
- Forus Næringspark ligger få kilometer fra 
flyplassen som er i tett samspill med næringslivet i 
landets mest betydningsfulle næringsområde. Med 
gode og forutsigbare veier og kollektivløsninger 
mellom flyplassen og Forus sikrer vi effektivt 
internasjonalt samarbeid, utveksling og fortsatt 
verdiskapning for Norge. Vi i Avinor setter pris 
på at Forus i visjonen ser fremover på hvordan 
transformasjonen kan svare på fremtidens 
utfordringer, sier lufthavnsjef ved Stavanger 
Lufthavn Sola, Leif A. Lorentzen.

Delområde:


