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     Det grønne Fjordsiden
– Fjordsiden skal få en rekke sjønære boliger, 
et fint nettverk av sykkelveier og joggeruter, 
parkområder for rekreasjon og møtesteder i 
det grønne. Transporten må bli bærekraftig, 
Forus gamle stasjon må gjenåpnes. Det skal 
bli enkelt å bevege seg til fots og på sykkel 
utover hele Forus til de store arbeidsplass-
ene. Åpne opp for tilgang til Sjøsiden.

Fremtidsrettede og visjonære for 
Forus inn i fremtiden

- Forus er et av de aller viktigste næringsområdene nasjonalt. Vi er en 
region i sterk vekst, det betyr mer aktivitet, sysselsetting og verdiska-
ping. Samtidig stiller det høye krav til hvordan vi håndterer veksten, 
og utviklingen på Forus er helt avgjørende. Grunnleggerne var fram-
tidsrettede og visjonære da Forus Næringspark i sin tid ble etablert. 
Det skal vi også være, men vi må tenke annerledes - spesielt med 
tanke på boliger, kollektivløsninger og sosial infrastruktur. Forus skal 
bli et moderne urbanisert bo- og arbeidsområde. Nå trenger vi en 
ny Forusplan, og Forus Næringspark er vårt viktigste verktøy for å ta 
Forus inn i framtiden, sier ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø.

Store endringer og store 
forventninger!

- Fjordsiden på Forus skal fortettes, fornyes og 
utvides. Nye bydeler med nye navn, Borgen, Forus 
Stasjon, Slakteriet vil komme fra travbanen og ned 
mot Gandsfjorden, sier Stein Racin Grødem, admin-
istrerende direktør i Forus Næringspark. - Norturas 
slakteri og andre tomter som blir tilgjengelige i årene 
som kommer er fulle av fremtidsmuligheter, og jeg 
ønsker at Forus gamle stasjon åpner igjen. Det er 
40.000 arbeidsplasser på Forus, det kan mer enn 
doble seg på de neste tiårene.

Timinuttersbyen

- Visjonen for Forus er kjempespennende og svært 
viktig, sier Harald Minge. Han er administrerende 
direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen. 
– Veksten vil fortsette i nasjonens viktigste næring-
sområde, og vi vil se at det utvikler seg en ”timinut-
tersby”, der folk vil jobbe, bo og leve. Dette vil ikke 
true sentrum i verken Sandnes eller Stavanger, som er 
attraktive i seg selv. Men vi trenger kortreiste arbeids-
folk som bor langs de viktigste kollektivårene og vi må 
ta ledelse for Forus i fremtiden, påpeker Minge. – Det 
er på tide å fremsnakke Forus og fremheve kvaliteter 
og muligheter, slik visjonsarbeidet åpner opp for.

Fjordsiden
A-H

Fjordsiden strekker seg fra Travbanen til Gandsfjorden, fra 
Gausel til Lura, og er de store mulighetenes område på Forus. 
Hovedområdet ligger i Stavanger kommune og er over 1000 mål 
stort. Fjordsiden er stedet som er mest modent for transformasjon 
og utvikling for de neste 40 årene. Her kan transformasjonen 
komme raskt i gang. Transformasjonen gir nye boliger i sjønære 
omgivelser, nye arbeidsplasser og grønne lunger, urbane 
møtepunkter og infrastrukturen med Jærbanen er allerede på 
plass, vi må bygge videre på dette.

Fjordsiden
Visjonen for Forus 

Robustheten Fjordsiden
– Fjordsiden må bli så attraktiv at de som 
skal levere kunnskap, innsikt og innovasjon 
til selskaper på Forus vil bosette seg her. Vi 
må spørre oss selv hvilke boområder som 
blir attraktive i fremtiden, hvordan vil våre 
barn bo hvis de får velge. Robustheten på 

Fjordsiden sikres med fremtidsrettede 
boligkvartaler, bærekraftige trans-

portsystemer og infrastruktur 
som legger til rette for kreativi-
tet, innovasjon og det gode liv.

10-minuttersbyen 
Fjordsiden
– en urban landsby, boliger og 
kortreiste arbeidsplasser. På Forus 
øst betyr dette flere boliger, skoler, 
barnehager og tilbud som gir 
livskvalitet. Bylivet kan leves fullt 
og helt i en radius på 10 minutter. 
Kollektivtilbudet blir sterkt forbedret.

Urbaniteten på Fjordsiden
– på Fjordsiden betyr dette transformasjon av gam-
mel industri og produksjonsområder til opp mot 200 
prosent fortetting. Bolig og næring i tett samspill vil gjøre 
Forus til et 24/7-område. Vi må skape en fremtid med offentlig 
bymessig liv. Forus blir et kunnskapssentrum og visjonen må 
finne svaret på hva kunnskapsbefolkningen ønsker.

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

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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Tvedt senteret


