By‐ og samfunnsplanlegging
Postboks 8001,
4068 Stavanger
(Postmottak.bos@stavanger.kommune.no)

Innspill til interkommunal kommunedelplan (IKDP) Forus
Etablering av Bauhaus‐ byggevarehus på Gnr./Bnr. 69/2543,
Lura Nord.

1.0

Innledning

Dette innspillet sendes inn på vegne av Bauhaus Norge AS. Bauhaus er en sveitsisk‐ basert kjede med
byggevarebutikker med 300 byggevarehus i 20 land, og ønsker nå å etablere et byggevarehus på
Gnr. 69, Bnr. 2543 «Trykkeritomten» på Lura. Bauhaus har fra før to byggevarehus i Norge, ett i Lier
og ett i Vestby.
«Trykkeritomten» er en av svært få tomter i området med ubebygd areal som er stort nok til å
romme et Bauhaus‐ byggevarehus, og har samtidig en gunstig beliggenhet tett ved
hovedtransportåren E39. Tomten ligger i beltet mellom Luramyrveien og E39, som fra før har et
betydelig innslag av bygninger til varehus og forretningsbygg. Det ubygde arealet er det siste
ubebygde arealet i dette beltet.
Tomten eies av Stokkamyrveien 30 AS, som igjen er eid av Schibsted AS, og det er inngått avtale
mellom Schibsted og Bauhaus med sikte på en slik etablering. Det har over flere år pågått en dialog
mellom partene, og det har også vært dialog med Sandnes kommune om forutsetningene for å
kunne etablere et byggevarehus på den aktuelle tomten.
Med utgangspunkt i eksisterende byggevarehus, antas den konkrete etableringen å gi ca 100 nye
arbeidsplasser.
Byggevarehuset har en størrelse og et varesortiment som gjør at det ikke er ønskelig å etablere
denne typen virksomhet i sentrumsområdene, dette i likhet med en rekke andre større varehus. Etter
gjeldende planverk er det imidlertid ikke åpnet for lokalisering av slike virksomheter utenfor
sentrum. Vi mener IKDP må ta stiling til hvor slike virksomheter skal lokaliseres.
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Selv om det i første omgang da ikke vil være samsvar med gjeldende regionalplan, synes IKDP å være
et riktig nivå for å kunne fange opp lokale næringsinteresser. Dersom et forslag til IKDP med
lokalisering av slike virksomheter sendes på høring, vil dette være et viktig innspill til pågående
arbeid med revisjon av regionalplanen.
Et siktemål for IKDP er at all handel i utgangspunktet skal styres inn i bysentrene i Stavanger,
Sandnes og Sola. For å oppnå disse intensjonene legger det svært strenge restriksjoner på den type
handel som kan tillates utenfor de definerte bysenter. Med unntak av den nye IKEA‐tomten, legger
ikke det utsendte planforslaget noen steder til rette areal for etablering av «big box»‐ varehus som
Bauhaus, Jula, Rusta, Biltema og lignende.
Mye av handelsveksten ellers i landet finner sted i denne type plasskrevende varehus, som gjennom
effektiv varelogistikk og stort vareutvalg kan tilby kundene et stort varespekter til
konkurransedyktige priser. Slike handelshus er det ikke verken mulig eller ønskelig å presse inn i
arealknappe bysenter med en urban kvartalsstruktur. Det vil ikke være plass, det vil generere trafikk
som ødelegger ambisjonen om et bysenter som er trivelige sosiale møteplasser og det vil ikke kunne
tilpasses en urban kvartalsstruktur. Konsekvensen av å planlegge som IKDP‐ utkastet legger opp til, vil
være en sementering av de som allerede har fått tillatelse til sine big box‐ etableringer, og at disse
unngår konkurranse fra nye aktører.
Vi mener at IKDP Forus bør gjøre et annerledes skille på den type varehandel som passer i et
bysenter og den type varehandel som passer for big box‐ konsepter og som arealmessig bør plasseres
i randsonen av bysentrene. Slik plassering i randsonen sikrer kortest mulig avstand for de store
befolkningskonsentrasjonene i byene/tettstedene, og egnet transportveg for de som kommer lenger
unna. Forus skal etter regionalplanen medvirke til at Stavanger/Sandes kan fylle rollen som
handelsmessig fylkessenter og regionsenter. Dette innebærer at de skal kunne tilby et bredt vare‐ og
tjenestespekter som ikke kan tilbud lokalt i den enkelte kommune. Et Bauhaus‐ byggevarehus vil
typisk fylle en slik rolle i et fylkessenter/regionssenter.
I randsonen av bysentrene kan det også legges til rette for effektive vareleverings‐ og
logistikkløsninger og parkering for kunder. Samtidig kan butikkene knyttes til kollektivnett, samt
gang‐ og sykkelveiløsningene som knytter senterområder og boligområder sammen. En slik
randsoneplanlegging for big box‐ konseptene vil ved korrekt plassering og helhetlige
infrastrukturløsninger styrke bysentrene ‐ ikke svekke dem. Schibsted‐tomten vil ligge i en slik
randsone til sentrene både i Stavanger og Sandnes.
For «Trykkeritomten» åpner IKPD‐ utkastet i stedet for kontor og industri. Dette er det ingen
etterspørsel etter, eller behov for, i Stavanger‐regionen i dag. Det er stor ledighet på kontorlokaler.
Vi anmoder om at det for den aktuelle tomten legges inn en åpning for den planlagte Bauhaus‐
etableringen, og har beskrevet i innspillets pkt. 6.1 hvordan en slik åpning kan utformes. Vi vli her gså
understreke at i motsetning til kjøpesentre som f. eks Kvadrat, er et Bauhaus‐ byggevarehus i liten
grad i konkurranse med sentrumshandel.
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2.0

Om Bauhaus og hva etableringen vil inneholde
2.1 Bauhaus
Bauhaus er en tysk‐ basert kjede med byggevarebutikker med 300 varehus i 19 land. Bauhaus
var grunnlagt i 1960, og har 20 000 ansatte. Det norske hovedkontoret er delvis på
Liertoppen, sydvest for Oslo, og delvis i Danmark. Det er to varehus i Norge, et på Liertoppen
og et i Vestby. Bauhaus‐konseptet har som utgangspunkt å tilby alle varer man trenger for å
bygge sitt eget hus, og har et varesortiment på mer enn 120 000 varer. Bauhaus fører et
bredt og dypt sortiment i vareområder som belysning/elektro, VVS, verktøy, jernvarer,
malervarer, oppbevaringsløsninger, fliser, gulvbelegg, tre‐ /bygningsartikler, hageartikler og
innen‐ og utendørs planter.

Eksempler på andre Bahaus– byggevarehus:

Fig.1 Bauhaus Roskilde i Danmark.

Fig.2 Bauhaus Liertoppen i Oslo‐ regionen.
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2.2 Hva inneholder et Bauhaus‐ byggevarehus?

Fig 3,4,5 Eksempler på innhold i Bauhaus‐ byggevarehus.

Varetilbud i Bauhaus‐ konseptet:









Byggevarer, tre, plater, hegn, belegningsstein (drive‐ in)
Trevarer og byggeelementer (dører, vinduer, gulv mv.)
Fliser, klinker og bad
VVS og Sanitet
Verktøy, isenkram og beslag
Maling, tapet, tepper og interiør
El og belysning
Hage og planter, herunder hagemøbler og grill (hagesenter)
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3.0

Det aktuelle området og planlagt etablering
3.1 Tomten

Fig. 6 Trykkeritomten markert med rød, stiplet linje.
Den aktuelle tomten, grenser til avkjøringsrampen i nordlig retning fra E39. Avkjørings‐
rampen munner ut i Løwenstrasse. Det gis ikke avkjørsler direkte fra avkjøringsrampe eller
Løwenstrasse. Trykkeritomten har derfor avkjørsel via Stokkamyrvegen.
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3.2 Arealbruk i området

Fig. 7 Arealbruk etter registrert bygningsinformasjon i Sandneskartet.
I området mellom ligger det fra før flere større varehus, samt bebyggelse for kontor og
industri.
Som det fremgår av illustrasjonen er området dominert av store bygg, der en betydlig andel
av byggene ligger i kategoriene Butikk/ forretningsbygg og kjøpesenter/varehus. Som del av
planarbeidet med IKDP Forus ble det utarbeidet et mulighetsstudie for området. I dette
mulighetsstudiet er det aktuelle beltet mellom Stokkamyrveien og E39 omtalt som «big box‐
området». Av slike virksomheter kan nevnes Ikea, Plantasjen, Megaflis, Toys R’us og Power.
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3.3 Transport

Fig.8 Avstander. Avstand i luftlinje til nærmeste bussholdeplass er ca 400m. Faktisk
gangavstand til bussholdeplass buss/bussvei vil være ca 500m.

Målt i luftlinje fra adkomsten til tomten, ligger den ca 400 meter fra kollektivtrassene langs
Forussletta i øst og Midtbergbyra i nord. Gangavstand fra inngangsparti sentralt på tomten til
busstoppene vil være noe lenger enn avstand målt i luftlinje. Korteste gangrute fra antatt
inngang til busstopp, synes å være gangruten til busstoppet ved Jakob Askeland veg, med
avstand ca 600m.
Kollektive transportmidler vil kunne være et alternativ for ansatte. For kunder må bil regnes
som foretrukket fremkomstmiddel, både på grunn av varestørrelser for enkeltvarer og samlet
volum pr. handletur.
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3.4 Planlagt bruk av tomten

Fig. 9 Situasjonsplan som viser planlagt Bauhaus‐ byggevarehus på «Trykkeritomten».
Det planlagte byggevarehuset vil i funksjon være av samme type som andre Bauhaus‐
byggevarehus, og omfatte ca 15.000 m2 BRA, samt et omliggende areal på ca 10.000 m2 for
parkering. Byggevarehuset vil inneholde en hoveddel i to etasjer med forretning og kontorer,
samt en «drive‐ in» trelastdel og en hagesenterdel.
Det estimeres et behov for ca 100 ansatte, inklusive fulltids‐ og deltidsstillinger. Innkjørsel
antas lokalisert til eksisterende avkjøringspunkt i mot Stokkamyrvegen. Detaljer rundt
adkomstpunkt og utforming vil bli nærmere avklart senere i prosessen.

8
14.09.2018

EM

4.0 Gjeldende planer
4.1 Reguleringsplaner:

Fig.10 Utsnitt av reguleringsplan 85 113 for Lura – Stokka næringsområde, stadfestet 07.01.1987.
Gjeldende reguleringsplan 85 113 for Lura ‐ Stokka næringsområde er stadfestet 1987, og åpner
for at det kan etableres bygniger for kontor, administrasjon, service ‐virksomhet og lettere
industri på tomten. I spesielle tilfeller kan det også åpnes for forretningsvirksomhet og spesiell
industri, der dette trafikkmessig og miljømessig kan innpasses i forhold til omgivende arealer og
funksjoner.
I planens bestemmelser §10 er det også angitt at «I spesielle tilfeller kan bygningsrådet tillate
forretningsvirksomhet og spesiell industri, der dette trafikkmessig og miljømessig kan innpasses i
forhold til omgivende arealer og funksjoner. Virksomheter som etter bygningsrådets skjønn vil
virke sjenerende for omgivelsene, kan nektes etablert.»
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Deler av tomten er omfattet av plan 2009104 «Endret regulering Løwenstrasse», som ble
godkjent i juni d.å. Her er arealet vist som område for forretning/kontor/industri – riggområde.
Delen av tomten som inngår i denne planen oppfattes å være tatt med for å sikre arealet som
midlertidig riggområde i forbindelse med forestående endringer av vegutformingen for
Løwenstrasse med tilførselsveger.
Vi legger til grunn at det i denne planen ikke er lagt opp til endret arealbruk for tomten, men at
den viste arealbruken representerer en omforent oppfatning av hva som er gjeldende arealbruk
for tomten.

Fig.11 Utsnitt av reguleringsplan 2009104 Endret regulering Løwenstrasse, godkjent 18.06.2018.
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4.2 Kommuneplan

Fig.12 Utsnitt av plankartet til gjeldende kommuneplan 2015 – 2030.
Den aktuelle tomten er i gjeldende kommuneplan 2015 – 2030 vist som næringsområde.
Bestemmelsene §3.2.1 setter imidlertid forbud for handel til sluttbruker utenfor
sentrumsområder, men gir samtidig åpning for at det «i næringsområder kategori 2» kan
etableres handel for detaljhandel med biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre
større byggevarer.
Det er i dialog med Sandnes kommune avklart at den aktuelle tomten er omfattet av dette
unntaket. Salg av trelast og større byggevarer er en viktig del av Bauhaus‐ konseptet, men
varetilbudet omfatter også varer som ligger utenfor denne kategorien. Etableringen av et
Bauhaus‐ byggevarehus kan derfor sies å være delvis i samsvar med kommuneplanen, men
dette gir ikke tilstrekkelig grunnlag for etableringen.
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4.3 Regionalplanen
I gjeldende regionalplanen kap. 5 Regionale næringsområder er Forus‐Lura‐området vist som
område med virksomheter i alle tre katagoriene arealkrevende virksomhet, allsidig
virksomhet og områder med høy urbaniseringsgrad. Området ligger imidlertid utenfor
sentrumsstrukturen som er vist i kap 4. senterstruktur og handel. (Det legges her til grunn at
det med lokalsenteret Lura menes det nylig utbygde bydelssenter, og at «Trykkeritomten» i
Lura Nord ikke inngår i dette).

Fig.13 Regionale næringsområder
(fra regionalplanen).

Fig. 14 Senterstruktur (fra regionalplanen).

Gjeldende regionalplan har lignende bestemmelser som gjeldende kommuneplan. Også her
er det i tilhørende regional planbestemmelse §4.2 satt at handelsetableringer bare er tillatt i
områder avsatt til sentrumsformål.
Som i kommuneplanen er det likevel i retningslinjer pkt. 4. 7 til planbestemmelsen satt et
unntak i bestemmelsene for varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre
større byggevarer. Her kan kommunen avsette egne områder til denne typen handel.
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Det er videre i retningslinjene sagt at ikke plasskrevende varer som naturlig tilhører de
nevnte plasskrevende varegruppene, tillates solgt på maksimalt 15 % av salgsarealet,
begrenset oppad til 1 000 m² BRA (bruksareal).
Kriteriet som her er satt om at andre varer tillates solgt på maksimalt 15% av salgsarealet er
for smalt til å omfatte et Bauhaus‐ byggevarehus.
Regionalplanen er nå under revisjon, og det legges opp til at høring av forslag til revidert
regionalplan vil skje våren 2019. For å kunne etablere et Bauhaus‐ byggevarehus, kreves det
enten at den aktuelle retningslinjen endres, eller at det avsettes område for handel mer
generelt, slik det er gjort for den nye IKEA‐tomten på Forus.
Dersom en åpning for et slikt byggevarehus tas inn i IKDP Forus, må dette anses å være et
innspill til Rogaland fylkeskommune om å vurdere lokalisering av slike virksomheter ved
revisjon av regionalplanen.
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5.0 Forslag til IKDP Forus 2019 – 2040

Fig.15 Utsnitt fra plankartet til forslag til IKDP Forus. «Trykkeritomten» markert med stiplet linje.
I forslaget til interkommunal IKDP for Forus 2019 – 2040 er det aktuelle arealet vist som
næringsområde.
Det er vist et vegetasjonsbelte som går tvers over tomten, og deler denne i to. Mens bredde på
vegetasjonsbelter er ca 30m langs kanalen ellers i området, er det i østre kant av den aktuelle tomten
lagt inn et belte med en bredde ca 50 meter.
Trykkeritomten i luftlinje ca 400 ‐ 500 meter fra Bussveien. Vi oppfatter at imidlertid at
Trykkeritomten i planforlslaget til IKDP Forus blir vurdert å ligge i sone innenfor 400m fra Bussveien
ihht. bestemmelsesområde, og at naturlig og presis avgrensing av den 400m bredde sonen langs
bussveitraseen avklares gjennom reguleringsplan.
I bestemmelsene til IKDP § 3 Bestemmelser for influensområde bussvei (innenfor 400 meter fra
bussvei), utenom kjerneområder, fremgår det at planforslaget legger til rette for Planen legger til
rette for etablering av kombinerte virksomheter langs bussveiene, utenfor kjerneområdene. Rene
industrivirksomheter tillates.
Kombinerte virksomheter er her definert virksomheter som har areal og ansatte til både kontor og
industri innenfor samme virksomhet, mens rene industrivirksomheter er et begrep som benyttes i
planen om virksomheter som kun har areal til industri/lager.
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Ifølge § 3.2 Næringstyper, skal det innenfor 400 meter fra bussvei, utenom kjerneområdene,
tilrettelegges næringsbebyggelse for:
1.
kombinasjonsvirksomheter industri – kontor,
2.
industri
Maksimum kontorandel per. bygg skal etter § 3.3 ikke være mer enn 70% av bygningens BRA, og
etter §3.4 skal utnyttelsgrad være i intervallet 70 % ‐ 150 % BRA. Maks byggehøyde er 20m.
På bakgrunn av disse bestemmelsene oppfattes at det planlagte Bauhaus‐ byggevarehuset vil ligge
innenfor krav til utnyttelse og byggehøyde, men da bestemmelsene ikke åpner for handel, gir ikke
planforslaget til IKDP Forus rom for aktuell arealbruk.
Planforslaget inneholder imidlertid en bestemmelse 5.3 som åpner for handel i noen konkret
avgrensede områder:

Fig. 16 og 17 viser hvordan slike områder er avgrenset på plankartet til IKDP.

Fig. 16 og 17 Utsnitt fra forslag til IKDP Forus. Utsnittene viser to av områdene med bestemmelsessone (stiplet
linje) knyttet til handel og nærservice.
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6.0 Vårt innspill med forslag til justering av IKDP Forus:


Arealbruk: Det må for det aktuelle området åpnes for detaljhandel, dvs. byggevarehus med
varesortiment som ikke er begrenset til trelast og større byggevarer.



Vegetasjonsbelte tvers over tomten må flyttes, og bredde på vegetasjonsbeltet i øst må
reduseres.



Parkering: Bestemmelsene om 0,3 plasser pr. 100 m2 BRA for næringsområder, må endres/
differensieres.

6.1 Arealbruk:
I forslaget til IKDP Forus er den aktuelle tomten vist som næringsområde. Dette er
videreføring av arealformålet i gjeldende kommuneplan. Vi registrerer imidlertid at
bestemmelsene til IKDP inneholder ikke samme unntak for handel med bl.a trelast og større
byggevarer som er definert i kommuneplanens og regionalplanens bestemmelser. Når det
ikke er sagt noe om dette, tolker vi at unntakene i regionalplan og kommuneplan fortsatt
gjelder.
Unntaket for handel utenfor i kommuneplan og regionalplan for handel utenfor sentrum for
handel med varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større
byggevarer gir imidertid ikke rom for butikker og byggevarehus av samme type som i dag er
etablert i det aktuelle området (f. eks Toys R’us, Power, Megaflis, Plantasjen)
Her mener vi planverket må ha et bevisst forhold til begrepsbruken omkring plasskrevende
varehandel. Dette bør ikke begrenses til kun store og tunge varer (biler/større
byggevarer/trelast o.l. ) For utviklingen av varehandel de siste årene har jo nettopp gått i
retning av større byggevarehus som både har innslag av større varer og mindre varer.
Som tidligere nevnt, er da også åpningen for smal til å inkludere et Bauhaus‐ byggevarehus,
selv om en viktig del av vareutvalget for dette varehuset (trelast og større byggevarer) er i
samsvar med unntaket.
Vi oppfatter at konkurranse og fare for utarming av sentrum har vært et vesentlig moment
bak det generelle forbudet i regionalplan og kommuneplan mot handel utenfor sentrum. Vi
vil her understreke at i motsetning til kjøpesentre som f. eks Kvadrat, er et Bauhaus‐
byggevarehus i liten grad i konkurranse med sentrumshandel. Dette både fordi mange varene
ikke tilbys i sentrum, og fordi valg av varer er ulikt når det handles varer med et visst volum
slik som tilfellet svært ofte er hos Bauhaus.
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Hvor skal så store varehus/virksomheter ligge?
Den vedlagte handelanalysen konkluderer med at et Bauhaus‐ byggevarehus ikke bør ligge i
sentrumsområder. Et av målene i regionplanen for Jæren er å øke handelen i
sentrumsområdene. For å nå dette målet bør det heller satses på å legge til rette for en
annen type handel i sentrumsområde enn den form for handel som finner sted på Bauhaus.
Handel som vil stimulere til økt bruk av byrommene er blant annet tjenestehandel som
restauranter, cafeer, samt utvalgsvarer som klær, husholdningsartikler og andre varer som er
nødvendig på en daglig/ukentlig basis.
Handel på byggevarehus som Bauhaus er typisk noe en planlegger for og gjør en storhandel
relativt få ganger i løpet av et år. Det er derfor ikke hensiktsmessig å etablere Bauhaus i et
sentrumsområde, for eksempel Sandnes sentrum.
Et Bauhaus‐ byggevarehus i sentrum synes å medføre større samlet trafikk enn en
lokalisering utenfor sentrum, og dermed føre til økt utslipp av CO2. Dette er ikke bare i strid
med fylkesdelplanen om å skape en by som sikrer grønn mobilitet, men det vil heller ikke
bidra til et attraktivt sentrumsområde. En plassering i randsone langs hovedtrafikkåre vil
miljømessig være langt gunstigere, se også nedenfor.
Handelsanalysen viser også at omsetning per innbygger for NACE‐kode 47.521 «Butikkhandel
med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer» (NACE‐koden som Bauhaus
er registrert under), er mindre for Sandnes og Stavanger kommuner enn for Time kommune.
En lokalisering av et Bauhaus‐ byggevarehus på Forus/Lura kan bidra til å utjevne dette noe
og flytte tyngepunktet for handelen nærmere hoved‐ og fylkessentrene Sandnes og
Stavanger.
Området Forus/Lura har god dekning på varegrupper som handel med både møbler og
elektro, sport, spill, leker, interiør mm. Det å samlokalisere byggevarehus som selger varer
innenfor samme eller liknende varekategori vil bidra til en lavere utslipp av klimagasser enn
ved å plassere de på ulike områder. I tillegg er handel på Forus/Lura storhandel noe som
betyr at de fleste kundene vil kjøre bil. Ved å legge til rette for et godt handelstilbud på ett
område i stedet for å spre tilbudet på flere lokasjoner, vil dette følgelig kunne redusere
klimagassutslipp.
Både utifra tilgjengelighet og hensynet til trafikale konsekvenser, vil det være en fordel å
plassere slike byggevarehus i kort avstand til hovedtrafikkårer. Slik kan kunden enkelt finne
frem, kjørelengde og utslipp fra biltrafikken reduserers, samtidig som trafikken i minst mulig
grad dras inn i områder der trafikken kan skape konflikter knyttet til støy mm.
Samtidig bør et slikt varehus ikke plasseres i beltet nærmest Bussveien, disse arealene bør
forbeholdes arealbruk som har høyere kollektivandel av reiser som bolig og kontor, slik det
også er lagt opp til i kjerneområdene i IKDP Forus.
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Fig. 18 Bygningers arealbruk i beltet mellom Luramyrveien og E39.
Butikk/ forretningsbygg og kjøpesenter/varehus vist med blå farge (jfr.Fig. 7).

Vi mener at beltet mellom Luramyrveien og E39 med kort avstand til hovedåre for trafikk,
med et allerede høyt innslag av forretninger og varehus, er godt egnet til lokalisering av
virksomheter og større varehus som ikke er ønskelig å legge i sentrumsområder.
Vi anmoder derfor om at forslaget til IKDP Forus justeres slik at det gis åpnes for slike
virksomheter og dermed for detaljhandel i dette beltet.
Et mer begrenset alternativ vil være at det åpnes spesifikt for etablering av det planlagte
Bauhaus‐ byggevarehuset ved at det opprettes en ny bestemmelsessone H4 for Gnr. Gnr.
69, Bnr. 2543 slik det er gjort for H1, H2 og H3, og at bestemmelsen 5.3.1 endres gis
følgende bestemmelse som gir rom for etableringen:

§ 5.3.1 Generelle bestemmelser og unntak
a.

For bestemmelsesområde H1 kan det etableres en enkelt større forretning
med regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt, som flyttes fra felt H3.

b.

I felt H2 tillates det i tillegg til bestemmelser til næringsformål, inntil BRA
15 000 m2 detaljhandelsareal totalt i henhold til reguleringsplan 1767 i
Stavanger kommune.

c.

I felt H4 tillates det i tillegg til bestemmelser til næringsformål, inntil BRA
16 000 m2 detaljhandelsareal, eksklusive parkering.
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6.2 Vegetasjonsbelte:

Fig. 18 Utsnitt av «Trykkeritomten» i plankartet til forslag til IKDP Forus.
Det viste plasseringen av vegetasjonsbelte (Fig. 18) medfører en uakseptabel oppdeling av
tomten, og lar seg ikke kombinere med etableringen av det planlagte Bauhaus‐
byggevarehuset. Vegetasjonsbeltet må derfor flyttes. Alternativt at beltet utgår på plankart,
men at det settes krav i bestemmelsene om at det i utomhusplan for tomten skal
innplasseres et vegtasjonsbelte. Det forutsettes imidlertid at vegetasjonsbelte inngår i krav i
bestemmelsene § 1.10 om at 10 % av eiendommene skal avsettes til felles tilgjengelig
uteoppholdsareal.
Vegetasjonsbelte i øst er også i konflikt med planlagt bruk av tomten. Bredde 50m på
vegetasjonsbeltet er også uakseptabelt sett i forhold til bredden på vegetasjonsbelter ellers
langs kanalen. Enhver utvidelse av vegetasjonsbeltet inn på den aktuelle eiendommen vil
skape utfordringer for vareleveransen til det planlagte byggevarehuset. Det vil være urimelig
om det på toppen av dette skal tas legges et bredere belte inn på denne eiendommen enn
øvrige eiendommer langs kanalen».
Kryssing i plan over Løwenstrasse i tilknytning til kanalen er lagt inn som
rekkefølgebestemmelse for området. Vi forutsetter at kostnader som belastes den aktuelle
tomten står kostnadsmessig i stil til den aktuelle etableringen, og at planlegging av
rekkefølgekravet ikke forsinker planlagt etablering.
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6.3 Parkering
Foreslått maksimal parkering 0,3 plasser pr. 100 m2 BRA er svært lavt. Vi kan forstå at det
settes et lavt antall parkeringsplasser i kjerneområdene og arealer for øvrig som ligger tett på
Bussveien, men kan ikke se at et slikt parkeringsnivå vil kunne fungere for virksomheter med
lengre gangavstand til kollektivholdeplass.
Vi vil derfor foreslå at parkeringsbestemmelsene differensieres, slik at områdene som ligger
med gangavstand over 500m fra Bussvei får et betydelig høyere parkeringstak.
For den aktuelle Bauhaus‐ etableringen vil det være behov for 250 – 300 parkeringsplasser.
Dette med utgangspunkt i behovet på tilsvarende byggevarehus.

Vedlegg:

Handelsanalyse for etablering av Bauhaus på Lura, datert 14.september 2018
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