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Forus enda mer attraktivt i fremtiden  

- Forus er viktig for hele regionen, og en stor del av fremtidens 
utvikling vil komme her, sier Stanley Wirak, ordfører i Sandnes. 
– Forus ligger strategisk midt i mellom Sandnes, Stavanger og 
Sola med unik nærhet til flyplassen. Når vi løser transportutfor-
dringene blir området enda mer attraktivt, og det samme gjelder 
boligområdene i randsonen til Forus. Visjonsarbeidet er en kata-
lysator og fasilitator for fremtidsutviklingen, men det er eierne 
som selv må utvikle sine eiendommer, sier Wirak.

Kompetansetyngdepunkt 

- Universitetet i Stavanger bør åpne en filial på Forus, og samarbeide 
med næringslivet om forskning og utvikling. Det vil styrke fagmiljøene, 
sier Harald Minge. Han er administrerende direktør i Næringsforeningen 
i Stavanger-regionen, og peker på klyngeområdet Kista utenfor 
Stockholm der en næringsklynge er samlet rundt forskning og utvikling 
i midten. – En slik utvikling må komme på Forus også. Klyngen innen 
olje- og energi har stor kompetanse, og denne må vi ta vare på og 
videreutvikle for fremtiden, sier han. - Visjonen for Forus trekker frem 
kunnskap og tiltrekningskraft av kunnskapsmedarbeidere som et viktig 
satsingsområde de neste 40 årene.

Forus sør
J

Forus Sør er området fra Ikea i nord til Kvadrat i sør, og 
omfatter begge sider av hovedaksen RV 44 og bort mot 
E39. I dette området ligger store institusjoner og viktige 
bygg, men Forus Sør inneholder også en del uunyttet 
potensial og muligheter. Transformasjonen vil for det meste 
skje langs FV 44 som vil få en mye mer bymessig form 
når kollektivfeltet er på plass og viktig næringsutvikling 
følger med. Her blir det en spennende transformasjon med 
boliger og næringsområder som fortetter området i årene 
som kommer.

Forus sør
Visjonen for Forus 

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 Sør 
forsterkes av kollektivfeltet langs FV44 

som kommer de neste årene. Det vil 
gi betydelige tidsbesparelser og øker 

fremkommeligheten betraktelig. På tvers 
av området vil det utvikles grøntområder og 

små parker til glede for de som flytter til området. 
Fremkommeligheten for gående og syklende blir 
mye bedre, enten det er jobb eller ærender som er 
målet. Nye boliger vil ha bærekraftige kvaliteter. Fine 
turmuligheter i det grønne ”nettet” kommer. Med raske 
kollektivreiser til Sola, Stavanger og Sandnes blir dette 
et nytt sentralt sted hvor du kan reflektere over livet på 
kafeen på hjørnet. 

 
skal fortettes med bygg som huser både 
bolig og næring langs FV 44. Se for deg 
et urbant bykvartal med fortauskafeer, 
gallerier, boliger og små butikker. 
Arbeidsplasser, boliger, kontorer vil 

komme på begge sider av FV 44. Du får 
fin utsikt fra terrassen og har alle tilbud 

innen gangavstad.

Robustheten på Forus Sør 
forsterkes av transformasjonen. De nye boligkvartalene, 

næringslivet og tilbudene gjør området attraktivt å 
slå seg ned i. Bærekraftige bo- og transportløs-

ninger, innovasjon og nye tanker skal forme 
fremtiden i Forus Sør, til å bli kanskje det 

mest sentrale og viktige boområdet på 
Forus og i regionen, med det beste 
kollektivtilbudet og nærhet til alt.

Urbaniteten på Forus Sør 
vil du oppleve ved at FV 44 blir ”rammet inn” 
av boligkvartaler og kontorer. I fremtiden ligner 
gaten mer på en boulevard i Paris enn en vindfull 
slette. Hoteller, treningssentre og ferdsel i den spesielle 
fortettingen rundt stoppestedene fører til at Forus Sør 
pulserer døgnet rundt. Her finner du også starten på jogge- og 
sykkelruter i mange lengder rundt på Forus.

Forus for fremtiden

 - Jeg gleder meg til å følge utviklingen langs kollektivutbyggingen 
på Fv 44 fra Forusbeen og til Kvadrat. Transformasjonen vil bli 
godt synlig her når fortettingen av boliger og næring kommer langs 
kollektivknutepunktene. Fortettingen vil forgrene seg ut i områdene på 
begge sider av ferdelsåren og skape en interessant og viktig utvikling. 
Kan den åpne sletten langs 44 være klar for et signalbygg i årene 
fremover? Jeg er spent på transformasjonen sørover mot Kvadrat, sier 
sier Stein Racin Grødem, administrerende direktør i Forus Næringspark. 
– Dette kan bety at denne siden av Forus blir attraktiv for bolig og arbeid, 
også for de aller beste som vi trenger for fremtiden.

Kvadrat

IKEA

10-minuttersbyen Forus Sør

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.

Delområde:


