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INNLEDNING
Muligheter synliggjøres
 

Mulighetsstudiet for Mongstadkrysset 
synliggjør hvilket potensiale som ligger 
i de godkjente feltene FK1, FK2 og FK3. 
Sett i sammenheng med områdets gener-
elle vekst og rundkjøringen som ble byg-
get så ligger rammene for etablering av en 
næringsklynge godt etablert.

Rapporten (Mulighetsstudiet FK1, FK2 og FK3) 
redegjør for en potensiell utbygging i gjeldene 
områder på henholdsvis 8000m2, 6600m2 og 
5300m2 utbygging. 

Hvert felt har sine styrker og kan utvikles som en-
keltstående konsepter for salg eller leie, likevel vil 
det være en større styrke for potensielle kjøpere, 
investorer eller grunneier selv å se utviklingen i 
området under en helhet. 

Det skjer en generell vekst i regionen og Aus-
trheim kommune opplever stor investeringsvilje, 
entusiasme og økt oppmerksomhet for de pro-
grammer som har blitt etablert siste fem årene. 
Dette har direkte innvirkning på Mongstad som 
attraktiv plass for nyetablering og innovasjon. 
En miks av raffineri, energiverk (gasskraftverk), 
teknologisenter, leverandørindustri og forsyn-
ingsmuligheter (Mongstad base) skaper grobunn 
for undernæringer som vil etablere seg. Til dette 
trengs det gode vilkår og gode områder i nærhet 
som kan ta imot en potensiell vekst.

Mongstadkrysset ligger som et brudd mellom sør 
og nord og kommunikasjon mellom Austrheim 
kommunesentrum, Fonnes, Mongstad, Knarvik 
og Bergen. RV565 er hovedfartsåren i regionen 

og har ved etableringen av rundkjøringen fått et 
stopp punkt som gjør det ytterligere attraktiv å ut-
vikle næringsklynge i gjeldene felt.

Mulighetsstudien Mongstadkrysset er som nav-
net sier en studie i muligheter. Vi sannsynliggjør 
et potensiale for vekst og bygningsstruktur som 
vi mener åpner opp for fleksibilitet og god kon-
takt med området i sin helhet. Det som er tegnet 
av bygningsmasser er et verktøy vi definerer som 
“architectural envelope” - arkitektonisk ramme 
for potensiell struktur. Det vil si at fremtidens 
bygninger ikke trenger å gjenspeile formen i dette 
studiet.

Vi har også vektlagt å synliggjøre hvordan en fysisk 
struktur (bygningene i dialog med plassene rundt) 
kan se ut når gjeldene godkjente m2 oversettes til 
fysiske 3D modeller. Det gir leser en mulighet til å 
forestille hvordan en tenkt bebygd plan kan se ut 
for de gitte områdene.

Topografien i gjeldene områder er beholdt slik 
de gjenspeiles på kartgrunnlagene. Variasjoner i 
høydedrag ser vi som en fordel for områdets dy-
namikk. Det skaper variasjoner og synsakser som 
gjør at området utøver en bedre dialog seg imel-
lom. Det gjør også at variasjon i det arkitektoniske 
formspråket vil bli påkrevd og i den relasjon min-
sker faren for at området fremstår som homogent 
og flatt.

Dette er en mulighetstudie og detaljene i rap-
porten gjenspeiler dette.

Håkon Iversen
Feleti Ita Group // FIG



MONGSTAD er et utviklingsområde som berører områdene rundt, kommunen og regionen.
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MONGSTADKRYSSET kobler R565 med Kalandområdet (Fonnes/Nordre og Søndre Fonnesvågen), Mongstad og Mongstad næringsområde.
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OVERORDNET INFRaSTRUKTUR viser sentral plassering av området i forhold til kommunesentrum, Mongstad, Lindås (Knarvik og Bergen).
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TCM utvikling som kan bidra til samling av innovasjon, teknologi og næring.

Business Park og høy kvalitet som attraksjon.

Over: Næringsparken som samler de største næringene i regionen på et område.
Under: Innovasjon knyttet til Mongstad.

KONSEPT
helhetstanken

Mulighetsstudiet har vist potensialer til å 
utvikle området etappevis, samlet eller som 
isolerte enheter for FK1-FK3. Det vil være 
det mest realistiske med en kombinasjon 
av etappevis utvikling der fokus kan være å 
prioritere et av gjeldene områder i forhold 
til markedets behov og vilje til investering. 
Vi anbefaler likevel i forhold til studiet at 
det utføres en detaljert kartlegging av po-
tensielle muligheter for området og hvilke 
målgrupper som er aktuelle for etablering. 
Samtidig anbefaler vi at området, inklud-
ert det som er avsatt for industri, etableres 
en samlet plan for.

01// SAMLET ENHET
En plan for hele området sett i sammenheng, inkl-
luderer vi gjeldene området FK1 - FK3, eksister-
ende bebyggelse og industri samt avsatte områder 
for industri som strekker seg mot Keilevegen. Her 
vil vi anbefale at grunneier ser muligheter for å ko-
ble eventuelle leietakere, samarbeidspartnere som 
kan ha en verdi av å både benytte seg av områdene 
i FK sammen med område for industri.

Vi har også forespeilt nå et potensielt konsept for 
hvert av gjeldene områder som isloert kan utvikles 
hver for seg, men samlet har en sammenheng og 
utfyllende karakter.

02// FK1 BUSNIESS PARK
Det er behov for kontorplasser og den økte 
etableringen og utviklingen i regionen og kommu-
nen sannsynliggjør en mulig etterspørsel for større 
områder til kontor med parkeringsmuligheter. Å 
utvikle en Businesspark med intensjon om å til-

passe konseptet til større selskaper eller mindre 
selskaper som har en relasjon til Mongstad er po-
tensiellt den størst muligheten for FK1 BUSINESS 
PARK. Denne parsellen ligger nærmest og høyest 
vendt mot RV565 og har et bedre utgangspunkt 
for blant annet utsikt, godt miljø og samtidig dis-
tansere seg litt fra FK2. 

MULIGHET: FK1 BUSINESS PARK kan være en 
samling av selskaper som særlig har tilknytning 
til Mongstad.

03// FK2 NÆRINGS PARK
Det er behov  for næringsområder som kan håndtere 
store butikk kjeder innenfor det såkalte “brune- og 
hvitevarer” segmentet, elektronikk, VVS, handel 
og bilsalg. Dette området er det største blant de 
tre og sannsynliggjør mulig utvikling for nærings-
klynge som kan dekke de behov for næringsseg-
mentet beskrevet. Det som er viktig å hensynta 
i en eventuell prosess med utvikling i dette om-
rådet er å sikte på et regionalt nedslagsfelt som 
knyttes direkte opp mot RV565 og den allerede 
etablerte kommunikasjonen. Nenvte næringsseg-
ment er avhengig av gode tilkomstsmuligheter, 
tilgjenglighet og gode parkeringsmuligheter. Kon-
septet vårt synliggjør dette som mulighet.

MULIGHET: FK2 NÆRINGS PARK kan være en 
samling av næringer innenfor nevnte segment 
med regionalt nedslagsfelt.

04// FK3 INNOVASJONS PARKEN
Innovasjonsparken ligger på sydsyden av SPAR 
butikken og lavest i forhold til topografien. Om-
rådet er minst og sannsynliggjør også her mu-
ligheter for kontorfasiliteter. For områdets bal-
anse vedrørende innhold og dynamikk anbefaler 
vi at området ser på muligheter til å tiltrekke seg 
innovasjonsselskaper inne blant annet forskning 
som kan relateres til Mongstad.

MULIGHET: FK3 INNOVASJONSPARKEN kan 
være samling av forskningsselskaper.

01 // SaMLET ENHET

02 // FK1

03 // FK2

04 // FK3



FORSTERKET KONSEPT gjennom konkret studie.
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FORSTERKET KONSEPT
gjennom konkret studie

En flateregulering som presenteres uten en 
potensielt forespeilet mulighet vil ha min-
dre muligheter for å sannsynliggjøre hvilke 
potensialer som ligger i gitt område. Mu-
lighetsstudiet Mongstadkrysset gir flatreg-
uleringen innhold og potensiell substans.

Mulighetsstudiet Mongstadkrysset viser gjennom 
konseptualisering av FK1 - FK3, illustrasjoner og 
generelle analyser og strategier hvilken potensiale 
som foreligger i området for fremtidig utvikling.

Rapporten viser hvorfor området vil kunne oppnå 
en:

1) Stoppeffekt
2) Generator av næringsvekst
3) Vekstmulighet
4) Økt aktivitet i området

Plasseringen av området ligger sentralt i Mong-
stadkrysset og kommunikasjonen mellom sør, 
nord og øst. Etableringen av den nye SPAR butik-
ken har allerede økt bevisstheten om at det er 
innkjøring til området og synliggjort en fremtidig 
utvikling av området.

1) STOPPEFFEKTEN

 Rundkjøringen har etablert en stoppeffekt 
 som blir sentral når området utvikles.  
 Farten på RV565 som før rundkjøringen  
 var høy og konsekvent har nå fått et brudd  
 som øker orienteringsbevisstheten til de  
 kjørende om at området ikke bare er et  
 gjennomkjøringsområde.

2) GENERATOR AV NÆRINGVEKST

 En utvikling som potensielt forespeiles  
 i studiet vil utvilsomt ha en generativ  
 effekt på områdets utvikling. Ledige   
 utviklingsområder i nærhet til Mongstad  
 er attraktivt for selskaper som   
 etablerer seg over tid. Kombinasjonene  
 Businesspark, Næringspark og Innovas- 
 jonspark skaper rammene for dynamisk  
 vekst og avhengighet seg imellom. Samti- 
 dig vil man oppnå et regionalt fokus med  
 tjenester som ikke er å oppdrive andre  
 steder i regionen. RV565 er relevant i  
 forhold til dette da kommunikasjon alt  
 er etablert gjennom god infrastruktur og  
 lett tilgjenglighet til området.

3) VEKSTMULIGHET

 Vekstmuligheten oppnås gjennom de  
 synergieffekter som oppstår mellom de  
 gjeldene konspeter og den naturlige på 
 gangen av fremtidige brukere. Samtidig  
 vil fokus gjennom nyetableringer ligge på  
 god markedsføring av området.

4) ØKT AKTIVITET I OMRÅDET

 En samlet utvikling av gjeldene område  
 vil som nevnt i innledningen sterkt på 
 virke den generelle aktiviteten i   
 hele området Fonnes, Mongstad Næring 
 shage (industriområdet rundt der) og  
 Mongstad. Vekst avler aktivitet og dyna- 
 mikken mellom de forskjellige konseptene  
 oppnår et potensiale for variert utvikling  
 i området. Dette gjør at man unngår en  
 homogen utvikling man ofte finner på  
 tilsvarende områder.

aNaLySEN vISER STOPPEFFEKTEN I RUNDKjøRINGEN (FIG. 
OvER). PKT. 2-4 vIL væRE EFFEKT av SaMLINGEN OG 
DIaLOGEN MELLOM FK1-FK3 (FIG. UNDER).

FIG. 04

FIG. 05



AREALDISPONERING viser potensiell disponering gjennom de forskjellige bygningene.
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TRE I ETT
FK1, FK2 OG FK3

Konseptene er tilpasset en helhet men 
med potensialet for isolerte prosjekter.

Mulighetsstudiet viser overordnet disponering 
av de forskjellige konseptene. 

Fig. 00
Områdedisponering

A FK1    5300m2

B FK2    8000m2

C FK3    6600m2

Fig. 00
Ca. m2 disponering innenfor godkjent regul-
eringsplan.

1     2500m2

2     1900m 2 

3     1200m 2 

4     2400m2 

total     8000m2

5     3000m2 

6     0500m2 

7     0500m2 

8     0500m2 

9     0800m2 

total     5300m2

10     5600m 2 

11     1000m2 

total     6600m2

FIG. 11
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NÅVÆRENDE SITUASJON infrastruktur.
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NÅvæRENDE SITUaSjON 
infrastruktur

Nåværende situasjon er preget av tilfel-
digheter og uorganisert struktur på veisitu-
asjonen innenfor eksisterende område. 
Nyetableringen av matvarebutikk synlig-
gjør starten på opparbeidet struktur.

Det er et industriellt preget område slik det frem-
står idag, men matvarebutikken som er bygd viser 
starten på en struktur og har bevisstgjort at det er 
en innkjøring til området. Det har gitt en stoppef-
fekt som er positiv for fremtidig utvikling. Det har 
også skapt en forventing om mer.

Områdets varierte landskap og topografi er en 
styrke i forhold til de konseptene vi har synliggjort 
i studien. 

Området har unike muligheter.

FIG. 06



REGULERINGSPLAN
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KONSEPT
FK1 Business Park

Business Park tilrettelegges for kontor-
er enten gjennom større selskaper eller 
utviklingen av kontorhoteller. 

Mulighetsstudiet har sett på potensialet til 
å utvikle FK1 som en ren business park der 
kombinasjonen av små og store selskaper med 
en blanding av kontorhoteller der mindre sel-
skaper kan enten leie permanent over tid eller 
på prosjektbasis.

Det anbefales i forhold til utviklingen som 
skjer generellt på Mongstad og i regionen at 

konseptet utvikles videre som disponibelt om-
råde relatert til Mongstad sin virksomhet og 
behov.

Neste side viser et eksempel på hvordan en slik 
miks av selskaper kan se ut definert gjennom 
logoer. 



FK1 // MULIGHETSSTUDIET viser potensiell miks av selskaper som kan danne utgangspunktet for en Business Park med direkte relasjon til Mongstad.
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KONSEPT
FK2 Nærings Park

Nærings Park tilrettelegges for han-
del som er plasskrevende, avhengig av 
store arealer med parkering og med et 
regionalt nedslagsfelt.

Mulighetsstudiet har sett på potensialet til å 
utvikle FK2 som en ren nærings park der kom-
binasjonen av små og store selskaper innenfor 
plasskrevende handel.

Det anbefales i forhold til utviklingen som 
skjer generellt i Austrheim og i regionen at 
konseptet utvikles videre som disponibelt om-
råde der virksomheter innenfor elektronikk, 

hvite- brunevarer, vvs, bil etc etableres.

Neste side viser et eksempel på hvordan en slik 
miks av selskaper kan se ut definert gjennom 
logoer. 



FK2 // MULIGHETSSTUDIET viser eksempel på hvordan næringsparken bør komponeres av variasjon.
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KONSEPT
FK3 Innovasjons Park

Innovasjons Park utvikles anbefales ut-
viklet til forskningspark blant annet re-
latert til Mongstad sin virksomhet.
 

Mulighetsstudiet har sett på potensialet til å 
utvikle FK3 som en ren innovasjons park der 
kombinasjonen av små og store selskaper, uni-
versitet og andre offentlige forskningsinstitus-
joner etableres.

Det anbefales i forhold til utviklingen som skjer 
generellt på Mongstad og i regionen at kon-
septet utvikles videre som disponibelt område 

relatert primært til Mongstad sin virksomhet 
og behov.

Neste side viser et eksempel på hvordan en slik 
miks av selskaper kan se ut definert gjennom 
logoer. 



FK3 // MULIGHETSSTUDIET eksemplifiserer en potensiell samling av forskningsinnstitusjoner som kan ha relasjon til Mongstad.
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MOODBOARD ARKITEKTUR
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aRKITEKTUR
Moodboard

Arkitektur er en viktig del av konseptut-
viklingen. FIG har i mulighetsstudiet ikke 
definert en gitt retning for hvordan områ-
det skal utvikles arkitektonisk.

De to påfølgende sidene gir en oversikt over hvilk-
en retning som anbefales når det arkitektoniske 
formspråket skal utvikles for området.

Næringsparker internasjonalt såvel som nasjonalt 
(eksempel Fornebu, Oslo) synliggjør nå mer og 
mer viktigheten av god arkitektur som en viktig 
attraktiv del av salg. Variasjoner i form og uttrykk 
skaper forventninger og defineres i langt større 
grad nå tett mot selskapets profil og innhold. Dette 
er relevant blitt for selskapets profil og branding.

Et variert og innovativt formspråk tilegnet FK1 
- FK3 feltene vil bidra til dynamisk og attraktivt 
område for investering, leietakere og bruk.



MOODBOARD ARKITEKTUR
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FREMTIDIG SCENARIO illustreres i mulighetsstudiet for utvidelse og potensiell bebyggelse av feltene FK1 - FK3.

SCENaRIO
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