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INTRO

Visionsarbejdet
Forus Næringspark satte i efteråret 2012 gang i arbejdet med Forus 
Visionen. 
Juul | Frost Arkitekter fungerer som rådgiver på dette arbejde og har 
udarbejdet materialet i nærværende præsentation.
Visionsarbejdet omfatter analyse og kortlægning af delområder, hel-
hedsplaner, dialog med aktører, udformning af strategier og retningsgi-
vende anbefalinger i form af policies.

Styring af vækst
Behovet for en samlet vision for Forus er i disse år særligt udtalt. Byg-
geaktiviteten i området er markant, infrastrukturen er under pres og 
Forus området strækker sig på tværs af 3 kommuners grænser, dvs 
uden et samlende sæt regler for arealbrug og bebyggelse.
Denne aktivitet på Forus har betydet nye forudsætninger for Næring-
sparkens rolle i udviklingen:

Som forudsætning for synergi internt på Forus er, at mobiliteten på 
tværs af Forus området styrkes. På lidt længere sigt er udfordringen 
for Forus Næringspark at øge attraktiviteten, fastholde momentum og 
ikke mindst danne grobund for mere vidensbaseret erhverv og værd-
iskabelse på Forus. Grundlaget for at dette kan ske, er at der skabes 
platforme til synergi og vidensdeling, samt en bedre forbindelse til 
Stavanger Universitet.

Samtidig bør forbindelsen til Stavanger Lufthavn Sola styrkes, så 
den ligger som en naturlig forlængelse af Forus. Denne forbindelse 
er især vigtig af hensyn til den hårde, internationale konkurrence for 
virksomhederne i området. Også for at tiltrække den mest kvalificere-
de arbejdskraft. Her bliver rejsetiden og sammenhængen med resten 
af verden et vigtigt konkurrenceparameter.

Fremtidssikring
Foruden behovet for styring af den byggede kontekst og de fysiske 
rammer er der samtidig behov for visioner om nye måder at drive virk-
somheder på Forus.
Konkurrencedygtigheden skal styrkes på vej mod en post-fossil fremtid 
hvor Forus kan vise vejen for resten af Norge. 

Vision og policies
Nærværende policy skal læses som en intentionserklæring. En 
slags ”designmanual light”, som kan fungere retningsgivende og 
som udgangspunkt for dialog.
Sideløbende med Forus Visionsprocessen pågår arbejde med revi-
sion af regionalplan og forskellige samfærdselsinitiativer fra Fylkets 
side. Arbejdet med en fælles del-kommunalplan for Forus (Stavanger, 
Sandnes og Sola) med fokus på parkering er i øjeblikket i offentlig 
høring. En egentlig områdeplan for Forus er også et sandsynligt 
næste skridt, som vil kræve en stor del engagement fra Næringspark-
ens side.

I arbejdet med visionen for Forus udarbejdes 4 policies der 
både skal ses enkeltvis og i sammenhæng.
Ud over denne Vision policy er yderligere udarbejdet:
- Mobilitetsplan Light
- By, Rum og Landskab policy
- Bebyggelse og typologi policy

Disse forskellige policies repræsenterer et helhedsorienteret 
greb og vil naturligt overlappe og supplere hinanden. Hver 
enkelt policy anviser forankringen af projektets delelementer i 
den overordnede vision. Samtidig bliver værktøjskasserne og 
implementeringstiltagene for eksempelvis landskab og mobilitet 
gensidigt interafhængige. Når et landskabsrum etableres må 
både landskab og mobilitetsplan tages i ed. Sideløbende define-
rer bygningstypologierne afgrænsningen af rummet. Den rumli-
ge oplevelse sikres på den måde på tværs af policies.
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1. HISTORIEN BAG FORUS
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Luftfoto

4,2 km

3,9 km

FORUS GENNEM 100 ÅR

Stokkavatnet

Stokkavatnet er en forhenværende sø, som var placeret hvor 
Forus ligger i dag. Søen var en af de største i Nordjæren på 
omkring 4 km2. Det omkringliggende landskab var primært 
vådområder og var kendt for et rigt fugleliv.

Dræningsplaner blev opstartet i 1860’erne, men blev først 
godkendt i 1906.

Forus Flyplads

Under den tyske besættelse af Norge fra 1940 blev Forus Flyplads 
opført. Arbejderne på lufthavnen øgede befolkningstallet for 
Stavanger med omkring 35%.

I slutningen af 60’erne øgedes behovet for helikopterstøtte i 
forbindelse med udvindelsen af olien i Nordsøen og Forus blev 
valgt som helikopterbase. Helikopter aktiviteterne på Forus blev i 
1989 flyttet til Sola Lufthavn.

Forus Næringspark

Forus Næringspark blev grundlagt i 1968 som Forus 
Industritomteselskab

Fra Forus Næringsparks hjemmeside:

”Forus er blant Norges største og raskest voksende 
næringsområder og et regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
senter for verdiskapning. Mer enn 1.200.000 kvadratmeter 
næringseiendom huser over 2.500 virksomheter og deres 
vel 40.000 ansatte.

Virksomhetene med hovedkontor på Forus omsetter for over 1000 
milliarder kroner årlig, og står for nær en femtedel av nasjonal 
verdiskapning.

Flere av Norges største bedrifter er representert på Forus. 
Området er en internasjonal smeltedigel av kompetanse, 
innovasjon og verdiskapning, og en av Nord-Europas ledende 
olje- og energiklynger.”

Forus Travbane

” Forus Travbane er landets eldste travbane hvor det fremdeles 
kjøres travløp. Den første travkjøringen gikk av stabelen 6. juni 
1920. 65 år senere, 13. august 1985, gikk banen gjennom en kraftig 
modernisering.”

Fortiden i nutiden

Sammenligninger med de oprindelige tegninger viser at relativt få 
strukturelle elementer er bevaret af Forus Flyplads.

Forus Kanalens diagonale bevægelse lader til at have været 
landingsbane, ligesom Forusbeen har reminiscenser af den gamle 
taxi-bane mellem Forus- og Sola Lufthavn.

Original tegning af Forus Lufthavn
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Vækst på Forus

Omkring 1/5 af den samlede norske værdiskabelse (2012) sker i 
regi af virksomheder på Forus med en omsætning på over 1000 
milliarder. 50% af arbejdstagerne på Forus er inden for olie- og 
gasindustrien.

I dag er der ca. 40.000 arbejdspladser fordelt på ca. 2.500 
virksomheder på Forus. Dette er en fordobling fra ca. 20.000 
ansatte i 2001.

I øjeblikket er den stærkeste udvikling på Forus Vest langs Sola 
splitten. Dette vil resultere i op til 180.000 m² nyt erhvervsareal 
og 10.000 nye arbejdspladser over de næste to år. Med samme 
vækst som de sidste 10 år kan antallet af arbejdspladser 
potentielt øke til 60.000 personer inden 2020.

På sigt er potentialet for arbejdspladser på Forus over 100.000, 
dels forudsat at virksomhederne på Forus kan fortsætte deres 
vækst og dels at der kommer nye virksomheder og nye 
arbejdsområder på Forus.

Kilder: 

IRIS rapport 2012/222. 12.09.2012
”This is a billion dollar country”

IRIS rapport 2012/137

”Bedrifts RVU Forus Lura”

www.forusnaeringspark.no

www.vegvesen.no
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EKSPONENTIEL VÆKST
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2. FRA ERHVERVSPARK TIL
FREMTIDENS KUNNSKAPSBY

Illustration: Mandelapark, Almere
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Fra erhvervspark til fremtidens kunnskapsby

Forus erhvervspark har et næsten ubegrænset potentiale i kraft af 
de økonomiske resourcer i området. 1/5 af den samlede norske 
værdiskabelse genereres på Forus. 

Frem mod 2020 vil der være en stadig vækst i arbejdspladser 
i takt med at flere oliefelter tages i brug, hvorefter kurven 
sandsynligvis vil flade ud.

I takt med at antallet af de traditionelle arbejdspladser på 
olieplatformene ud for Stavanger forsvinder, sker der et skift på 
Forus i retning af udvikling, administration og styring. Dette skaber 
et behov for at tænke fremsynet i nye indsatsområder for Forus.

Økonomien i området vil de næste mange år være 
afhængig af olieindustrien, men en stor del af den fremtidige 
konkurrencedygtighed ligger i innovation inden for områder afledt 
af det nuværende virkefelt i energisektoren. 

Der er store potentialer i allerede eksisterende viden inden for 
f.eks. automatiserede processer, offshore know-how, der kan
anvendes inden for bølge energi, robot teknologi med utallige 
anvendelsesmuligheder, mens dybdeboring kan anvendes ved 
etablering af jordvarme. For blot at nævne et par muligheder.

Denne omstilling fra tung industri til vidensbaseret økonomi vil 
ske i samspil med en række andre aktører, heriblandt Stavanger 
Universitet. 

Arbejdsformerne og det der foregår på Forus vil ændres, og for at 
skabe de bedste betingelser for det, skal bydelen kunne rumme de 
nye arbejdsformer og skabe den bedst mulige innovationsplatform 
for fremtiden.

Bygninger og rum til vidensdeling bliver brikker i det store 
puslespil, som skal samle erhvervsparken Forus påny til en 
fremsynet videnspark.

Den kommende proces med at omdanne Forus bliver samtidig 
en ændret profilering af olieindustrierne og energisektoren. 
Energisektoren kan vise vejen i omstillingen til et bæredygtigt 
samfund.

Den lave tæthed og de enorme, asfalterede områder til parkering 
og veje kan udvikles til et tættere, mere varieret byområde, der 
vil være attraktivt for både virksomheder, ansatte og fremtidige 
beboere. Hvad der lige nu er modelleret efter amerikansk 
forbillede, dybt afhængigt af privatbilisme, har potentiale til 
at blive eksponent for en mere skandinavisk bytanke med 
funktionsblanding, grønne områder og kollektiv transport.

I forhold til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft er lønnen 
naturligvis af stor vigtighed. Men næsten lige så vigtigt er den 
livsstil og -kvalitet et område kan tilbyde.

På samme måde er de muligheder der er for synergi, profilering 
og vidensdeling, en enorm attraktion i forhold til nye virksomheder. 

Chiswick park, London. Et godt eksempel på en 
nyere erhvervpark med fokus på fælles faciliteter og 
grønne områder.

FRA ERHVERVSPARK TIL FREMTIDENS KUNNSKAPSBY
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3. EN VISION I 4 PUNKTER

Illustration: Bottière Chênaie Eco-district, Nantes
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Urbanitet 10 min. byen Robusthed Et grønt Forus
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Urbanitet 10 min. byen Robusthed Et grønt Forus

VISIONEN FOR FORUS

10 MINUTTERS BYEN 
En tæt forgrenet, labyrintisk bystruktur gør alle afstande 
indenfor området overkommelige at tilbagelægge til fods: 
Intet er mere end 10 min væk. Det giver en særlig nærhed 
og centralitet, hvor den fysiske organisering af bylivet er 
koncentreret i en række tyngdepunkter.
At transport kan foregå til fods er befordrende for sund-
hed, byliv og generel bæredygtighed.

URBANITET
“Urbanitet er et uttrykk for bymessighet. Graden av urban-
itet styres av menneskelig aktivitet i et avgrenset område.
Summen av tett bebygget, tett befolket og aktivt benyttet 
areal øker den subjektive opplevelsen og dermed også 
graden av urbanitet for et område”.
Kilde: Wikipedia

Det urbane skaber rammer for et offentligt, bymæssigt 
liv og handler om at civilisere og at kultivere. Det urbane 
er som planlægningsmæssig tilgang en kombination af 
tilgængelighed, mobilitet, tæthed, tid og fleksibilitet. Det 
er en forståelse for de nuancer af livsformer, som ligger 
mellem privatsfæren og offentlighedssfæren.

ROBUSTHED - FREMTIDENS FORUS
Robusthed og fleksibilitet skal sikre og understøtte kom-
mende krav til erhvervslivet på Forus. I fleksibiliteten 
findes smidighed, alsidighed og tilpasningsdygtighed 
overfor ændrede krav over tid indenfor erhvervsvirksom-
heder, funktioner og teknologi. Der opstår konstant nye 
strømninger og nye krav, som kræver rum og infrastruktur 
med en generalitet så de kan tilpasses til de skiftende 
behov.
I robusthed ligger samtidig at skabe attraktivitet for de 
virksomheder og erhverv der tegner fremtidens erh-
vervspark.

ET GRØNT FORUS 
Der er mange måder at gøre byen grønnere på. 
De primære grønne områder er de rekreative områder -
En grøn- og klimatilpasset by, er en attraktiv by.
Den grønne by er en kombination af tæt og grønt. Den 
tætte by har et bæredygtigt og effektivt transport - og 
energi system. En solid grøn struktur i byen har fordele ift 
mikroklima, biodiversitet og borgernes trivsel. 
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Stationsnærhed
Princippet bag 10 minutters byen går i al sin enkelhed ud på at be-
grænse afstandene fra især kollektive stationer, så de kan tilbagelæg-
ges til fods (eller til nød på cykel). Når en afstand er mindre end 10 
minutter til fods er den for de fleste overkommelig.
Som hovedregel bevæger gående sig med ca. 4-5 km/t. Dvs at 10
min byen arbejder med afstande på 600-1000 m, afhængig af gåha-
stighed. 

Færdsel eller rumlig oplevelse?
Andre faktorer end afstand og rejsetid er imidlertid også vigtige.
F.eks. er 12 minutters gang i et grønt område måske at foretrække 
frem for 8 minutters gang i bilos?
Så 10 minutters byen skal dels arbejde mod at samle og fortætte by-
ens funktioner omkring stationer og dels arbejde mod at opkvalificere 
rejseoplevelsen for de bløde trafikanter.

Samspil mellem mobilitet og landskab
Den rumlige oplevelse af andre trafikformer er også vigtig. Et kom-
mende højklasset kollektivtracé skal udformes så den passerer gen-
nem rumligt interessante rammer.
På samme måde kan oplevelsen af ankomst i bil styres så de by-
mæssige hensyn tilgodeses. Træer, tracébredde og rumlig afveks-
ling kan influere gennemsnitshastigheden i både positiv og negativ 
retning.

Orientering og rumhierarki
At alt er inden for rækkevidde fra en station giver kun mening hvis 
man som førstegangsbesøgende er i stand til at finde vej.
Landskabelige træk kan med særegne identiteter - træer, overflader, 
aktiviteter, osv - i områder og inden for områder hjælpe fodgængere 
med at finde vej.
Samtidig kan adresser og skiltning vendes mod ankomstarealer for 
bløde trafikanter, så disse trafikformer på denne måde understøttes 
og fremmes.

Adgang for alle
Forus Erhvervspark er i dag netop det: En erhvervspark. Et område 
udbygget med relativt lav densitet. Enkeltvirksomheder der ligger på 
hver sin grund og henvender sig til hvert sit ankomstområde.
Det fælles urbane rum er i store træk begrænset til veje og parke-
ringsarealer.
Visionen for Forus er at der i højere grad bliver skabt rammer for 
udendørs ophold af forskellig art - og for alle.
Parker, pladser og byrum i forskellige størrelser er essentielle kompo-
nenter i et moderne urbant liv.

Høj tæthed bevarer frie arealer
Virksomhederne på Forus kan tilslutte sig en hensigtserklæring om 
at udbygge deres byggegrunde med så høj en tæthed som der gives 
mulighed for i kommunalplanerne.
Denne fortætning levner på kort og mellemlangt sigt mulighed for en 
masse friarealer der så udbygges på langt sigt.
Samtidig giver tætheden naturligvis også bedre betingelser for egent-
lige, permanente grønne områder.

Funktionsblanding
Forskellige funktioner og aktiviteter i både bygninger og byrum vil 
sikre en urban oplevelse af området.
Disse funktioner og aktiviteter planlægges efter de brugergrupper der 
allerede er i området eller som man gerne vil tiltrække.
Blandede bolig og erhvervsområder vil opleves som mere urbane, da 
der her vil være større aktivitet gennem hele døgnet. Når boligerne 
står tomme i løbet af dagen vil der være mennesker i virksomhederne 
og omvendt, når virksomhederne lukker.

Funktionsblandingen på bygningsniveau skal understøttes af for-
skellige typer af byrum og aktiviteter, så man eksempelvis både som 
beboer og ansat kan finde et egnet udendørs rum.

For virksomheder er Øst og Sydvendte rum attraktive, mens det for 
boliger er mest attraktivt med syd og vest vendte byrum.

? ?

$

Urbanitet 10 min. byen Robusthed Et grønt Forus
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$

Urbanitet 10 min. byen Robusthed Et grønt Forus

1. URBANITET 2. 10 MINUTTERS BYEN
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Sundhed
Kontakten med landskabet, såvel ude som inde, har en evidensba-
seret betydning for menneskers fysiske og psykiske velbefindende. 
Man bliver ganske enkelt mindre syg og hurtigere rask hvis man har 
visuel kontakt til grønt. Her henvises til bl.a. ”Folkesundhedsrappor-
ten, Danmark 2007”, samt ”Danskernes brug af grønne områder i et 
sundhedsperspektiv.
Disse principper har været benyttet i forbindelse med de store syge-
husprojekter der opføres i Danmark for tiden.

Størrelsen af de sammenhængende grønne områder har betydning 
for oplevelsesværdi, støj, temperatur regulering og luftudskiftning, på 
samme måde som store grønne arealer bedre understøtter udendørs 
aktiviteter.

Produktivitet
Udover det rent sundhedsmæssige aspekt af kontakt til grønne om-
givelser, reducerer landskabskontakt stress symptomer og medfører 
øget produktivitet generelt.

Fremtidens infrastruktur
Investeringer i fremtiden i dag skal også gerne være investeringer i 
fremtiden i morgen.
Når der for eksempel skal planlægges for et højklasset kollektivtracé 
er det vigtigt at tilgodese den forventede løsning, som f.eks BRT, men
samtidig sikre fleksibilitet med de rigtige svingradier, stationsdimensi-
onering etc, så tracéet senere kan udvides til letbane drift.
Landskabet skal understøtte denne fleksibilitet, så der investeres i
landskabelige tiltag sideløbende med den infrastrukturelle udbygning.
Et tracé følges af investering i træer, lommeparker osv som støtter op 
under den rumlige vision for fremtidens mobilitet.

Klimatilpasning 
Alle prognoser siger at øgede nedbørsmængder og voldsommere 
spidsbelastninger i fremtiden vil stille større krav til vores regnvands-
håndtering.
Hvis man reducerer mængden af befæstet areal skabes mulighed 
for nedsivning og aflastning af kloaksystemer, samtidig med at der 
skabes et bedre fundament for alsidig rekreativ brug

Desuden sker der - i områder med store asfalt flader - i perioder med 
sol en akkumulering af solens varme. Dette betyder at byområder 
gennemsnitligt er varmere end landområder.
Dette øger behovet for køling og gør temperatur udsving større.

? ?

$

Urbanitet 10 min. byen Robusthed Et grønt Forus
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$

Urbanitet 10 min. byen Robusthed Et grønt Forus

3. ROBUSTHED - FREMTIDENS FORUS 4. ET GRØNT FORUS
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4. 4 RETNINGSGIVENDE
POLICIES
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2. By, rum og landskab

VÆRDIBASERET OG HELHEDSORIENTERET BYUDVIKLING 
Policy 2 for By, Rum og Landskab konkretiserer Forus Visionens 
værdier og ambitioner om, hvordan Forus, gennem en værdibaseret 
og helhedsorienteret udvikling af by, rum og landskab, kan 
komplettere den bymæssighed, bykvalitet samt det liv i byen, man 
vil opnå. Policy 2 beskæftiger sig med den væsentlige rolle byens 
rum og landskab spiller i transformationen både arkitektonisk, socialt 
og kulturelt - og i ikke mindst i forhold til identitet. Med afsæt både 
i områdets værdier og potentialer og i visionens formulering af det 
fremtidige Forus er målet, at sikre områdets helhed og sammenhæng 
samt udvikle et attraktivt byliv med en tydelig fælles forståelse. 
Vigtige komponenter til at opnå dette er at styrke identiteten, forbedre 
orienteringen samt udbygge og fremhæve forbindelserne gennem 
området.

IDENTITET 
I den procesuelle transformation udvikler Forus sin fremtidige 
identitet i forlængelse af, at områdets særlige kulturhistorie og latente 
landskabskvaliteter bliver styrket. Byrum og bylandskab - mere end 
bygningerne - bliver styringsredskaber i processen for byens identitet 
og for lokale identiteter. Her bliver en ny sammenhæng udviklet og 
Forus bliver organiseret gennem de åbne, offentlige rum – urbane og 
landskabelige. 

I Policy 2 bliver Forus Allmenningen introduceret som den robuste 
rygrad, der binder sammen, organiserer området og udgør et særligt 
kendetegn. De træk, der i øvrigt vil kendetegne byen - strukturer, 
kendingsmærker og særlige steder for identifikation og lokalisering 
giver tilsvarende mulighed for at skabe overblik, tryghed og 
orientering samt velfungerende forbindelser gennem byen. 

STRATEGIER  
Den identitet, der er basis for at udvikle gennem værdier og 
potentialer, bliver i Policy 2 omsat til hensigter gennem strategier, der 
alle understøtter identitet, orientering og forbindelser gennem Forus. 
Alt sammen er afstemt både på et overordnet niveau rettet mod et 
velfungerende byområde samt i øjenhøjde, rettet mod oplevelser, 
valgmuligheder og sanselighed. Dette afgør i sidste ende, om Forus 
rummer herlighedsværdier, som man kan føle sig hjemme i - og have 
et tilhørsforhold til. På den måde bliver det et meningsfyldt sted for 
forskellige mennesker. 

ANBEFALINGER 
De byrum, der er udvalgt og beskrevet mere detaljeret ligger alle i 
relation til Forus Allmenningen. De viser strategierne implementeret 
i nedslag og operationelt anvendt som anbefalinger. Forus 
Næringspark kan i eget regi realisere en stor del af de foreslåede 
tiltag, da Næringsparken selv står for at opføre og drive veje og 
omkringliggende arealer. En målrettet indsats over en relativt kort 
årrække vil betyde meget synlige, nye rum, som igen vil inspirere til 
en ny brug. En ny type urbant liv vil kunne udfoldes imellem husene.

BY, RUM OG LANDSKAB

BY, RUM & LANDSKAB

POLICY 2

FORUS 
30.08 2013
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3. Mobilitet og sammenhæng i regionen:

Forus erhvervspark er et uomgængeligt økonomisk lokomotiv i 
Rogaland regionen. Den stadige vækst er imidlertid samtidig både 
noget der skal understøttes og styres.

Trafikmæssigt virker det til at den øvre grænse for vækst med det 
nuværende system er ved at være nået. Lange bilkøer blokerer 
i myldretiden tilkørselsvejene til motorvej E39, som forbinder 
Stavanger i Nord med Sandnes i Syd. Selv meget korte afstande 
bliver svært fremkommelige.

Forus er placeret i skæringspunktet mellem 3 kommuner og 
indgår som bindeled mellem Stavanger, Sandnes og Sola. Alle 3 
kommuner har interesse i at se Forus vokse og have succes.

På samme tid er Forus også blevet en markant komplimentaritet 
til bycentrene i kraft af sin nærhed til lufthavnen og motorvejen. 
Forus udvikling skal derfor komplementere udvikling, funktions 
fordeling og centrer strukture i Sandnes, Sola og Stavanger.

Tilgængeligheden til Sola lufthavn sikrer at Forus er forankret i 
det internationale erhvervsliv og de daglige samarbejdspartnere, 
samtidig med at der i kraft af helikopterlandingspladsen er kort 
afstand til boreplatformene. 

Den kommende højklassede kollektivkorridor kan binde området 
sammen internt, samt eksternt med resten af regionen, og sikre 
samarbejdsgrundlaget på tværs af de lange afstande i dag.

En kombination af flere bæredygtige transportformer med fokus 
på bybane og cykeltransport vil kunne betyde en minimering af 
biltransport, samtidig med at der skabes bedre fremkommelighed 
for de elbiler der i løbet af en kort årrække vil kunne erstatte de 
nuværende benzinslugere. Dertil kan komme en særlig ”Forus 
bycykel” med parkering nær stationer og parkeringshuse, som du 
gratis kan låne til at transportere dig rundt i området.

Den kollektive transport bliver forudsætningen for byudvikling af 
erhverv, fortætning og stationsnær udvikling. Som det ses i andre 
internationale og skandinaviske byprojekter handler f.eks. letbaner 

ikke kun om at servicere det eksisterende, men lige så meget om 
at skabe en øget bykvalitet hvor mobiliteten og bylivet vil være 
fundamentet for flere boliger, flere arbejdspladser og en øget tæthed, 
med kvalitet som succes parameter

For at skabe plads til nybyggeri sker en minimering af 
parkeringsfaktoren, samt en komprimering af parkeringsarealerne 
i strategiske områder tæt på indgange og stationer for kollektiv 
transport. Komprimeringen kan ske både som parkering under 
terræn, i stue etagen på en bygning eller som selvstændige 
parkeringshuse. De nye parkeringsarealer udstyres med 
opladningsstandere til elbiler. Ambitionen skal være at der i 
fortætningsområder ikke anlægges nye parkeringsområder på terræn.

Området er så stort at ét trafikalt greb ikke kan løse de forskellige pro-
blematikker som opstår på grund af forskellige forudsætninger eksem-
pelvis Øst og Vest for den gennemkørende motorvej E39.
Løsningen for Forus bliver derfor summen af en mængde delløsninger, 
som hver især adresserer konkrete problemstillinger.

Mobilitetsplan som løsning og som diskussion
Nærværende mobilitetsplan udgøres dels af overordnede strukturelle 
prioriteringer, dels af en værktøjskasse med tiltag der kan bringes i spil 
over tid. De enkelte tiltag kan både ses isoleret, eller i samspil. Værk-
tøjskassen bør som sådan betragtes som dynamisk og under konstant 
revision og udvikling.

Anbefalingerne sidst i policy’en er primært rettet mod Forus 
Allmenningen som gennemløber hele Forus området. 
Mobilitetstiltagene vil her skulle ses i tæt samspil med 
landskabspolicy’en og anbefalingerne heri. Sammen skal de to 
policies kunne anvendes til at løfte den rumlige sammenhæng og 
urbanitet på tværs af hele Forus området. 

MOBILITETSPLAN LIGHT

MOBILITETSPLAN LIGHT

POLICY 3

FORUS 
30.08 2013
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4. Bebyggelse og typologier

Hvorfor en Policy for Bebyggelse og Typologier?
Forus Næringspark spænder geografisk på tværs af 3 kommuners 
grænser.
Den store byggeaktivitet på Forus sker i dag inden for de retnings-
linjer, som hver enkelt Kommune har opstillet for byggerierne i de-
res individuelle kommuneplaner.og lokalplaner.
Som et overordnet lag ligger Regionalplanen og definerer tætheder 
og placering af forskellige typer af funktionalitet .

Der er i dag en udfordring i den manglende sammentænkning mel-
lem Regionalplanen og de individuelle Kommuners reguleringspla-
ner. Regionalplanen dikterer at der i dette område kun skal placeres 
”pladskrævende erhverv” og der opføres her i stigende grad kontor-
byggerier med domicil karakter. 

Bygningerne i Forus fremstår som tidstypiske svar på en bygherres 
behov i en næringspark kontekst. De ældste bygninger er rent funk-
tionelle lagerhaller, mens de nyeste i højere grad er kontorbyggerier 
hvor formgivningen er en del af markedsførelsen. Fælles for alle 
bygningerne er at de er dikteret af andre funktionelle krav og af en 
anden skala end bybygninger. 

En ny vision for større tæthed og bymæssighed på Forus vil natur-
ligt betyde en revision af kravene til nybyggerier i området, så de i 
højere grad relaterer til hinanden og går i dialog med omgivelserne.

Hvad er Guidelines?
De foreliggende guidelines for typologier har til formål at understøt-
te Forus Visionen ved at strukturere rum og rumlige oplevelser og 
være klangbund for en efterfølgende diskussion med arkitekter og 
kommuner.
Disse guidelines skal definere spillereglerne for fremtidens bygge-
felter, rum og bygninger. Hvor skal der være kanter til at definere 
et præcist byrum? Hvor skal hjørnerne markere sig og hvor skal 
der være højere bygninger og pejlemærker. Hvad er den generelle 
højde og bebyggelsestæthed for at sikre den rette sammenhæng 
og sol/skygge forhold og kvaliteten i byrummene? 

Og sidst, men ikke mindst, hvilke typer af program skal placeres 
hvor?
Guidelines er diagrammatiske, rumlige intentioner og en del af den 
efterfølgende diskussion vil naturligt dreje sig om detaljeringsni-
veauet. 

Målsætning 
I udarbejdelsen af guidelines er det altid en diskussion hvad der 
styres og hvad der overlades til den enkelte bygherre og arkitekt. 
På den ene side skal retningslinjerne etablere fællestræk og sikre 
sammenhængen og kvaliteten af de overordnede områder. På den 
anden side skal udviklerne kunne realisere deres individuelle byg-
ninger med særegne karaktertræk og specifikke behov inden for 
disse guidelines. 

Dette dokument har til formål at etablere en serie guidelines, der 
kvalificeres o g e ftervises i  f orm a f f orskellige bygningstypologier, 
som lader sig opføre inden for de skitserede guidelines. 
Typologierne skal herefter tilpasses den konkrete kontekst, så de 
rumlige intentioner understøttes. Udvælgelsen, brugen og karak-
teren af rum sker med skyldig hensyntagen til Forus Visionen og 
både policy for ”Mobilitetsplan – Light”, samt policy for ”By, rum og 
landskab”.

Anbefalingerne sigter mod at præcisere relevante guidelines til 
hvert delområde og være rettet mod Forus Allmenningen og de nye 
bygninger og kanten ud mod denne.

Dokumentet er tænkt som et dynamisk dialogværktøj mellem Forus 
Næringspark, Kommunerne og Fylket og er udgangspunkt for dis-
kussionen om ambitionsniveau og reguleringsværktøjer i den kom-
mende områdeplan for Forus. Dokumentet skal samtidig forpligte 
gensidigt for at fremtidssikre en høj kvalitet af de byggede omgivel-
ser på Forus.

BEBYGGELSE OG TYPOLOGIER

POLICY 4

FORUS
 30.08 2013

BEBYGGELSE 
& TYPOLOGIER
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5. HELHEDSPLAN
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FORUS ALFABETET OMRÅDE EKSEMPEL

Kortlægning
Kortlægning- og analyse af hele Forus området er sket i 
mindre felter, for at kunne operationalisere over 6 km².
Inddelingen i mindre områder er sket efter alfabetet. Den efterføl-
gende projekt udvikling er sket med højest detaljering hvor der er et 
projekt på vej, eller hvor potentialet for udvikling er størst.

Helhedsplan
Arbejdet med helhedsplanen har i høj grad haft fokus på byrums- 
og landskabsudformningen, da det er her der er størst mulighed for 
at sikre en oplevelse af sammenhæng og urbanitet.
De fremtidige bygningsvolumener er skitseret som rammer om 
rummet og abstrakt densitet for at anskueliggøre et fremtidigt are-
alpotentiale.

Flere steder på Forus er introduceret et karakteristisk landskab-
stræk i form af “Allmenninger”. Dette er sammenhængende rum-
lige træk, der danner ramme om samlende, offentlige stiforløb mod 
fjorden.

Gennem hele Forus løber Forus Allmenningen, hvor alle landsk-
absinitiativer og byggeprojekter orienteres imod i de første faser af 
implementeringen af helhedsplanen.

Helhedsplan eksempel
Område O ligger i det Nordvestlige hjørne af Forus.
Området er i store træk allerede udbygget, men støder op til område 
N, som ligger ud til Sola splitten og er under massiv udbygning.

Mange steder i område O er potentiale for reduktion af parkering 
eller udbygning af overskudsareal for at skabe plads til fortætning 
og nye byggerier.

Derudover ligger karakteristiske blå og grønne træk i den ortogo-
nale vejstruktur i området. Bla er der potentiale for et egentligt park-
strøg - “Højspændingsparken” - som en del af Forus Allmenningen.

Nye volumener

Nye stier og urbane flader

Ny grøn og blå struktur

Eksisterende forhold
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6. TRANSFORMATION OG
IMPLEMENTERING

Illustration: Midlertidig brug af byrum. Carlsberg området, København 
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FORUS

KOMMUNE/ 

FYLKE

ERHVERVSLIV/ 
BEBOERE

AKTØRER I REALISERING AF FORUS VISIONENEN VISION FOR ÅRTIERS VÆKST

STYRING AF BYVÆKSTEN
Der er i dag 3 forskelige sæt regler og udviklingsrammer på tværs 
af kommunegrænserne. For Forus Næringspark er udfordringen 
dels at få skabt de bedst mulige betingelser for fortsat vækst på 
Forus, dels at få styret væksten i den rigtige retning for at opnå 
større urbanitet og frem-tidssikring på Forus.
Nærværende Forus Vision skal etablere rammerne for denne 
vækst over de næste mange år.

DENSITETSDISKUSSION
Efterhånden som udviklingen fortsætter, rejser det nye spørgsmål. 
Det mest presserende er det uundgåelige: Hvor høj densitet er 
ønskværdigt på Forus? Hvor skal der være mere tæt end andre 
steder? Skal Forus være en konkurrent til de etablerede bycentre?

For Forus Næringspark handler denne diskussion i høj grad om 
at maksimere tæthed, men samtidig kvalificere og undersøge den 
øvre grænse for tætheden i delområderne.
Der henvises til Policy 3 for Bebyggelse og Typologier for mere 
info om bebyggelsestæthed.

BRUGER INDDRAGELSES PROCES
Gennem forløbet med Forus Visionen indtil videre har der været 
overvældende respons fra erhvervsliv og naboer i området.
Målet med tiltag som Forusmødet og møder med interesserede 
parter har det enkelte formål at udbrede kendskabet til visionen.
Dette sker også for at øge ejerskabet til visionen i håb om at også 
de policies, som er under udvikling vinder udbredelse og forankres 
i konkrete behov og problemstillinger.

POLITISK FUNDERING
Målet for en rodfæstet Forus Vision blandt aktørerne på Forus er 
at skabe en fælles platform og commitment og enighed om de 
overordnede mål.
Næringsparken kan løfte en stor del af udviklingen selv, men kan 
ikke stå alene. Især i forhold til de trafikale forhold og rammerne 
om nye bygninger er Forus afhængig af Fylket og Kommunerne.
Forus er helt afhængig af de alliancer som kan skabes gennem 
dialogen om Visionen.

VÆKST STRATEGIER
Forus er ansvarlige for landskab og infrastruktur og kan bruge 
disse som løftestang for hele områdets vækst
Enkeltprojekter for byrum kan bruges som kickstart i Forus regi af 
udviklingen for hele Forus området.

Hvilke projekter der udvælges fra de relevante policies må i høj 
grad være afhængigt af fremdriften for de byggeprojekter der lige 
nu er på tegnebrættet. Her tænkes især på store projekter som 
Statoil’s nybygg, Travbanen og 2020 park.

IDEKATALOGER
De idekataloger som opridses som dynamiske værktøjer i de 4 
policies, kan bringes i spil i vilkårlig rækkefølge. Ofte vil de enkelte 
tiltag kunne supplere hinanden, men de oplistede tiltag vil altid 
kunne stå alene.
Udvælgelsen er som før nævnt geografisk betinget af opnåelse af 
en for bylivet kritisk masse. 
Samtidig vil tiltagene være afhængig af de investeringer og incita-
mentsstrategier, som Kommune og Fylke forpligter sig til.

FASE 1: VISION
1.VISION
-Mål med helhedsplan
-Kortlægning
-Behovsanalyser
-Forus Alfabetet
-Scenarier og studier
-Visionsplan

Delområde visioner
 Strukturvision
 Visionstekst
 Visualiseringer
-Dialogmøder

FASE 2: KONKRETISERING2.KONKRETISERING
-Strategi
-Strukturplan
-Etapedeling

-Principper og guidelines
-Policies:

Mobilitetsplan light
 Landskabspolicy
 Bebyggelsespolicy
 Transformationspolicy

FORUS MØDE FASE 3: IMPLEMENTERING
3.IMPLEMENTERING
-Handlingsplan
-Projektpræsentation
-Borgerproces
-Oplysningskampagner

-Anlæg af midlertidige byrum
-Grønne mobilitetsprojekter
-Anlæg af allmenninge
-Anlæg af parker

20142013
DecNovOktSepDecNovOktSep AugJulJunMajAprMarFebJan

2015 2016 201920182017 2020

BRUGERPROCES
Investorer & udviklere 

Fylke & kommuner

Forus næringspark 

Naboer og beboere
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INTERAFHÆNGIGHED PÅ TVÆRS AF POLICIESPOLICYSPECIFIKKE TILTAG - MOBILITET EKSEMPEL

20142013

DecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

2015 2016 201920182017 2020

Policy 1:
Mobilitet

Policy 2:
Landskab

Policy 3:
Bebyggelse

Policy 4:
Transformation

Kollektiv- og blød trafikforbindelse

Shared spaces

Cykelstier langs veje

Shuttlebus

Forus Allmenningen

Forus Kanalen

Nyt kanalsystem

Test byrum

Test byrum
Højspændingsparken

MOBILITET
WORKSHOP

Bruger involvering

Bygherre dialog Bygherre dialog Bygherre dialog

Bruger involvering

Igangværende byggerier Nybyg

Nybyg
Nybyg

Højklasset kollektiv transport

Genåbning af Gl. Forus station
Stinetværk

Tværfaglig integration:

I arbejdet med implementering af de 4 policies vil der i mange 
tilfælde være behov for samtænkning på tværs af policies.

Eksempelvis vil anlæg af en allmenning kræve hensyntagen til 
både mobilitet, landskab, transformation og endelig en skyldig 
hensyntagen fra de byggegrunde der vender ud mod det 
fremtidige grønne byrum.

Nye forhold for sameksistens
- Shared spaces
- Trafik hubs med omstigning 
mellem trafikformer

Parkering
- Omstigning mellem trafikformer
- Stationsnære parkeringshuse

Bedre kollektivtilbud

- Genåbning af gl forus station

Bedre cykel forhold 
- flere cykelstier

Reduktion af bilisme

- Elbil standere placeres strategisk i 
forhold til stationer etc.

- Koordinering af arbejdstider

Reduktion af bilisme
- Elbil/ delebil i busbaner
- Incitamentssystemer

FORUS

KOMMUNE/ FYLKE

ERHVERVSLIV

Fodgængere
- Anlæg af Forus Allmenningen

Fodgængere
- Grønne byrum af høj kvalitet

Bedre bus dækning
- Prioriterede lysreguleringer 
- Øget frekvens 
- Lavere pris

Bedre bil fremkommelighed
- Zip car - car sharing
- Elbil batteriskiftestationer

Bedre cykel forhold 
- cykel parkering
- Omklædning
- Gratis elcykler til medarbejdere 
på forsøgsbasis

Kampagner 
- Konkurrence mellem virksomheder 
om grøn transport
- Medarbejderbelønning/ incitamenter

Forslag til kampagner:
- Forus mobilitet hjemmeside
- Forus løbet (løb, cykling)
- Markedsføring af almenninger

Forslag til kampagner:
- Kampagner til udbredelse af 
kollektiv trafik

Bedre cykel forhold
- Bycykel ordning
- Bycykel parkering ved stationer
- Grønt netværk af allmenninge
- Udbygning af cykelstinetværk

Bedre kollektivtilbud
- Udbygget shuttle drift med fokus 
på fremtidige stationer

!

!

!
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I bogen ”Byens Rum 2” fra 2009 introducerer Juul | Frost en 
række analyser af nyere byrum fra hele verden. I forlængel-
se af disse analyser udpeges 5 strategiske redskaber med 
potentiale for at kunne operationaliseres ved byomdannel-
sesprojekter

Målet med redskaberne er at skabe en lokalt forankret identi-
tet og styrke den rumlige sammenhæng

5 strategiske redskaber:
- Akupunktur
- Parallelitet
- Mnemoteknik
- Område
- Performativitet

4 BEHOVSKATEGORIER
I udvælgelsen af redskaber og tiltag, samt anvisningen af po-
tentialer vil anvendes 4 behovskategorier, som dels er skal-
amæssige og hierarkiske, men også udvides til at inkludere 
faktorer som demografi, aktiviteter og attraktivitet:

5 STRATEGISKE REDSKABER

BY:
Infrastrukturelle træk
Sammenhængende struktur
Orienterende landskabstræk

RUM:
Beplantning
Friarealer

LIVSFORMNING
Attraktorer
Rekreation
Transportformer

KROP:
Materialer og overflader
Sanser
Læ for elementerne

STRATEGISKE REDSKABER: 1. AKUPUNKTUR

Tiltag:
Grøn rygrad med
shared spaces

500 m0

Shared space potentiale

Højkl. kollektiv station

Rumforløb til bløde 
trafikanter

Forslag til kollektiv station

Gl Forus 
station

Universitetet

Målretning af indsatsen:

Det foreslås at fokusere tiltagene på at etablere en forbindelse på 
tværs af hele området. Dette vil samtidig tydeliggøre tiltagene og 
samle kollektiv trafik og nye tiltag i Forus Allmenningen.

Forus Allmenningen kan udvikles efterhånden. Et nålestik ét sted 
langs allmenningen kan påvirke et andet.
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STRATEGISKE REDSKABER: 2. PARALLELITET

Parallelitet
Parallelitet er en tilgang, der skaber en sammenhæng mellem to 
eller flere steder ved hjælp af mindre identiske, eller synkrone ind-
greb. De parallelle indgreb er med til at binde et større område sam-
men ved at tildele dem forskellige roller under en fælles identitet.

Almenninger
Definition: Rumligt træk der sammenbinder den bagvedliggende by 
med vandet.
Ved at etablere Allmenningene som en ny, rumlig typologi der leder 
mod vandet skabes samtidig en ny, sammenhængende identitet.
Allmenningene fremstår som en genkendelig sum af elementer, 
som ret hurtigt vil blive en integreret del af at orientere sig på Forus. 
Så snart du støder på en allmenning, også en du ikke har bevæget 
dig i før, ved du at den leder til vandet.
Allmenningene kan få fællestræk i form af møblering og belysning, 
mens forskellige aktiviteter vil give dem deres særegenhed.

The Australian Garden, 
Cranbourne, Australien

STRATEGISKE REDSKABER: 3. MNEMOTEKNIK

Mnemoteknik
Som redskab er mnemoteknik en måde at skabe en fælles erindring 
på, ved at bruge fænomener og elementer, der henviser til en given 
fortælling eller historie.

Rodfæstning i Forus’ historie
For Forus er der især potentiale i fortællingen om vandet der ligger 
lige under Forus, samt om Forus Flyplads og travbanen der vil 
havde betydning i fremtiden.
Der kan eksempelvis peges på et uudnyttet potentiale i et redes-
ign af den nuværende Forus Kanal, som tidligere var en landings-
bane.
Her kunne måske bruges lys i belægningen, som normalt ville 
bruges i en lufthavnskontekst.
På den måde kommer uventede elementer til at indgå i en sam-
let storytelling om et nyt Forus, som samtidig rækker tilbage og 
forankres i det Forus der var engang.
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STRATEGISKE REDSKABER: 5. PERFORMATIVITET

Performativtet

Rafael Lozano-Hemmer: OPEN AIR (2012)
Værket er en storskala interaktiv lysinstallation.
24 kraftige projektører skabte dynamiske mønstre og bevægelser 
på himlen ud fra lyd input.
Disse lydinput blev modtaget fra borgerne i Philadelphia, som 
indtalte dem via en gratis app på deres iphones.
Op til 3o sekunders længde. Råb, digte, sange 
Lyskeglernes intensitet og placering reagerede på lydenes styrke, 
tonalitet og frekvens.

Event som denne, med varierende grad af permanens, vil kunne 
skabe opmærksomhed omkring et Forus i forandring. Et nyt Forus.

STRATEGISKE REDSKABER: 4. OMRÅDE

Område

En af områdestrategiens kvaliteter ligger i, at der fokuseres på ste-
dets lokale ressourcer som et afsæt for uvikling.

En stor del af arbejdet med Forus Visionen har været at skabe for-
skellige områder indenfor Forus. Dette arbejde handler om at styrke 
eksisterende identiteter og skabe grobund for nye.
Som strategisk redskab på Forus handler det især om at hvert 
delområde i kortlægningen har forskellige potentialer i form af for-
skellige typer erhverv, forskellige landskabelige udfordringer og 
forskellige reguleringsplaner i kraft af placering i en af de tre kom-
muner.  

På den ene side er områdestrategien et velkendt tankesæt, som  
er anvendt i de fleste nyere områdeplaner. På den anden er Forus 
af en størrelse og udstrækning som fordrer en meget konsekvent 
stilingtagen til de enkelte område-elementer og deres relation til 
helheden i Forus Visionen.

Område J 
i Sandnes Kommune i Forus Sydøst
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