By- og samtimnsplanlegging
Postboks 8001
4068 Stavanger

Forus 14.09.2018

Merknader

til «Høring av IKDPfar

Forus 2019

-2040»

Viser til møte 27. august 2018 mellom Marit Sletteberg Storli, styret i Rogaland Travselskap
SA
(grunneier) og styret i Forus Trav AS (drittsselskapet).
Møte var oppklarende for styrene i selskapene
og skapte forståelse for hvor omfattende båndlegging planmyndighetene
ønsker å gjennomføre på vår

eiendom. Høringsutkastet

båndlegger

arealkrevende

må opphøre

Forus Travbane

virksomhet

så mye areal at det representerer
på Forus.

ble åpent 6 juni 1920 og er landets eldste travbane

I 1985 gikk banen gjennom en kraftig modernisering.
som landets raskeste travbane.

fremste hester og utøvere.

en reell risiko for at travbanens

Opp gjennom

hvor det fremdeles

kjøres travløp.

Siden det har Forus travbane også vært kjent

årene har travbanen

og regionen

fostrer tlere av landets

Derfor har og er Rogaland er viktig sted for Norsk TravsporL Rogaland er

også kjent som landets fremste

oppdretter

fylke, hvor hester som Rex Rodney og Gentle Star mfl. er

født.
At Rogaland skal ha en topp modeme og sentralt beliggende bane, en bane som ligger der folk bor
og hvor vi kan bringe hestene til folket, er viktig for rekruttering og utvikling av travet inn i fremtiden.
Rogaland
Travforbund
har ca 1300 medlemmer,
flest hesteeiere
i landet og er ledende i
rekrutteringsarbeidet
med å legge forholdene til rette for barn og ungdom. Forus travbane har egen
ponnigruppe
for barn, ungdomsgruppe
og egen travskole.
Vi ønsker å styrke dette viktige arbeidet,

derfor

er det viktig

samfunnsnyttig

at politikerne

gir travsporten

mulighet

arbeid, for at vi skal skape verdier og avkastning

på linje med annen

frivillig

og

utover det vi allerede gjør i dag.

Forus travbane ønsker å øke sin samlimnsnytte
ved å legge til rette for å gjøre travsportsaktiviteter
mer tilgjengelig
for barn
og ungdom,
for å øke interessen
for hestesport.
Å drive
hestesportsaktiviteter
er arealkrevende,
derfor ønsker vi at mulighetene til å utvikle travsporten eller
hestesportsaktjviteter
som flerbruksanlegg
ikke begrenses.

Travsporr er en stor næringi

Rogaland og Det Norske Travselskap/Stittelsen

Norsk Rikstoto ser Forus

Travbane
som en strategisk
viktig brikke i hestesportens
utvikling
i framtiden.
Det Norske
Travselskap/Stiitelsen
Norsk Rikstoto definerer Forus Travbane som en av tre regionsbaner
i Norge,
som tilrettelegger
for Det Norske Travsselskap/Stihelsen
Norsk Rikstoto sin virksomhet.
Det er
derfor ava'arende
at Rogaland fylke og de tre kommunene,
Stavanger, Sola og Sandnes, bidrar til at
Forus Travbane
kan ivareta sin virksomhet
og ikke begrenser oss, slik at vi blir tvunget til.å
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Forus Travbane
relokalisere banen. Forus Travbane har en vesentlig markedsverdi for Rogaland fylke ved at vi er den
eneste arenaen i Norge som kan ta imot 70.000 tilskuere til konsert og Stavanger er en av 10 unike
byer som har en travbane, som markedsføres
daglig av Stittelsen Norsk Rikstoto. Denne unike

muligheten

må vi verne

rammebetingelser
Rogaland.

om og ikke begrense.

tilrettelagt

i arealplanen

Det er avgjørende

til å utvikle virksomheten

Grunneier, Rogaland Travselskap SA, utfordres
virksomhetens muligheter til å drive en travbane

at Forus

Travbane

får

og arbeide med ham og unge i

i dag av flere parallelle

prosesser

som griper inn i

1. Bussveien
2. IKDP for Forus 2019 « 2040
3. Stavanger Utvikling
Bussveien

Bussveien er besluttet og det er en pågående prosess som griper inn i vår eiendom og båndlegger store
deler av vår virksomhets areal. Konkret medfører dette at vi må rive 30 stallplasser, 5 luäegårder, en
sandgrop og en skrittemaskin for å gi plass til bussveien, sykkel/gangsti
og grøntm'eal. I tillegg vil
den ene av to hovedadkomster
til Forus Travbane stenges som en konsekvens av bussveien.

Når Bussveien har forsynt seg av arealet på eiendommen

til Rogaland Travselskap er det ca 12 meter

igjen fra travbanens ytterkant og fram til grøntarealet Statensvegvesen
skal opparbeide, jfr skravert
område syd på eiendommen.
Bussveien, gangstien og grøntarealet legges for øvrig i et område som
er foreslått avsatt til parkanleggi
kommuneplanen.
Langs Grenseveien vil statensvegvesen
legge ned
50 meter byggeforbudssone
på begge sider av busstraseen. Dermed blir det rødskraverete
arealet som
er igjen sørsiden på Rogaland Travselskap SA sin eiendom, båndlagt og ubrukelig for virksomheten
til evig tid. For øvrig ønsker Rogaland Travselskap SA anføre at vi ikke forstår behovet med en 50
meter byggeforbudssone
fra bussveien mot travbanen.
Vi stiller oss undrende

til hva som vil skje med bussveien,

Høringsutkastet

gang/sykkelstien,

dersom

den blågrønne

til «IKDP for Forus 2019 —2040» blir vedtatt i sin nåværende

strukturen i høringsforslaget

sier at man skal åpne opp kanalen

form.

og vi kan ikke skjønne noe annet, enn at det vil

medføre at den nye bussveien med tilhørende gang-[sykkelsti

må rives og reetablercs,

for å gi plass

til kanalen. Hvis vår antakelse stemmer vil det være misbruk av kommunale og statlige midler, i
tillegg bærer Rogaland Travselskap SA ny risiko for at staten vil kreve ytterligere areal av Rogaland
Travselskap SA sin eiendom i framtiden.
Det må også anføres at etableringen av bussveien stenger hovedadkomsten
til Travbanen og det må
reetableres ny adkomst fra østsiden av eiendommen over Rogaland Landbruksselskap
sin eiendom.
Denne adkomsten
vil da måtte gå gjennom et område arealplanleggeme
ønsker avsette til

grøntstruktur i «IKDP for Forus 2019 —2040»
De fasilitetene

som må vike for bussveien

har vi p.t ikke erstatningsareal

for. Rogaland

Travselskap

SA/Forus Trav AS har løpende festeavtale på gnr/bnr 14/825 fram til 2082 med Rogaland
Landbruksselskap. Vi er i forhandlinger med Stavanger Utvikling/Rogaland Landbruksselskap, for å
se på muligheter

til å reetablere

allerede

betydelige

brukt

de tapte fasilitetene

økonomiske

midler

på gnr/bnr 14/825. Rogaland

på å utarbeide

tegninger

Travselskap

for nevnte

SA har

område.

Reetablering av de tapte fasilitetene er avgjørende for å kunne fortsette driften av travbanen. Det er
derfor avgjørende at politikeme ikke vedtar «IKDP for Forus 2019 —2040» i sin nåværende form som
blokkerer for utviklingen til virksomheten
og reetablering av tapte fasiliteter på eiendommen
vi eier
og leier.
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Forus Travbane
«lKDPfor

Forus

2019 —2040»

Arealplanleggerne
med ansvar for «IKDP for Forus 2019 —2040» foreslår å ramme inn Rogaland
Travselskap SA sin eiendom gnr/bnr 14/50 ved å avsette arealer til grønt-/parkanlegg
på øst, vest og
sør siden av eiendommen.
Vi har forsøkt å illustrere dette ved grønn farge på vedlagte kartskisse.
Dersom politikerne vedtar arealplanleggernes
utkast til kommuneplanen,
sitter Forus Travbane igjen

med å fasilitere vår arælkrevende
Stengingen

av hovedadkomsten

virksomhet innenfor det rød skraverte området illustrert på kartet.
til Forus

Travbane

fra Grenseveien

og «IKDP

for Forus 2019 —2040»

sitt høringsutkast skaper umulige trafikale forhold for vår virksomhet. Arealet representert med rødt
blir for lite til at Forus Travbane kan drive sin virksomhet. Vi har behov for god adkomst og stor plass
internt på eiendommen
for å håndtere hester, biler, vogntog og mennesker
samtidig. Arealet vi
allerede har til rådighet, er på grensen til hva som er forsvarlig og intemlogistikk
er et viktig

sikkerhetsmoment
ytterligere

for vår virksomhet.

areal med en byggeforbudssone

foreslår å begrense oss ytterligere,
med Travbaneveien

i framtiden,

Når bussveien

tar fra oss vesentlig

areal og båndlegger

på 50 meter, samtidig som «LKDP for Forus 2019 —2040»

ved å avsette en 15 meter bred stripe til grønt-/parkarea1 parallelt

må vi protestere.

Forus Travbane

har i dag spredt sine fasiliteter

dårlig forfatning

og er ikke i nærheten av å tilfredsstille

over hele eiendommen

og bygningene

er nedslitt,

dagens krav til energioptimalisering.

i

Vi er

nødt til å oppgradere eksisterende
fasiliteter eller bygge nytt i nær framtid. 1 den forbindelse er vi
avhengig av at politikerne og planmyndigheten
gir oss handlingsrom
og rammebetingelser
på vår

egen eiendom, til å optimalisere arealutnyttelsen i tråd med nasjonale føringer for utnyttelsesgrad.
Forslaget til arealplanleggeme
i «IKDP for Forus 2019 « 2040» begrenser vår virksomhet så mye at
eksistensen til Forus Travbane står i fare ved nåværende plassering.
Vi har behov for handlingsrom
utviklingsmuligheter:
l.

Planlegge

på vår egen

publikumfasiliteter

og staller

eiendom

til å kunne

på vest

siden

av

vurdere

følgende

eiendommen,

alternative

parallelt

med

Travbaneveien
2.

Renovere

eksisterende

fasiliteter

østsiden

av eiendommen

av eiendommen
3. Finne løsninger med Stavanger Utvikling/Rogaland
østsiden av eiendommen
Stavanger

Utvikling/Rogaland

og bygge nye staller på vestsiden

Landbruksselskap

for å bygge staller på

Landbruksselskap

Forus Trav AS har inngått festekontrakt med Rogaland Landbruksselskap
for leie av gnr/bnr 14/825
fram til 2082. Dette arealet er i kommuneplanen
avsatt til parkanlegg,
men benyttes i dag til
parkeringsplass
for vår virksomhet. Dersom arealfonnålet
iverksettesi
framtiden, betyr dette at våre

eksisterende

parkeringsfasiliteter

publikumsfasiliteter

skal gjøres om til parkanlegg, og konsekvensen

avskj æræ og virksomhet

begrenses

av dette blir at våre

ytterligere.

Ikke nok med at arealet vi leier bærer denne risikoen, men den kommunale
forvalteren
av
eiendommen,
Stavanger Utvikling, stiller spørsmål ved gyldigheten
av festekontrakten
og ønsker

oppjustere

leien signifikant.

Dersom

Stavanger

Utvikling skulle få juridisk

og politisk støtte i sin

strategi, vil dette medføre at Forus Travbane ikke har økonomi til å stå i festekontrakten
og må da ha
handlingsrom
til å flytte våre publikumsfasiliteter
til vestsiden av eiendommen,
for å bygge nytt på
vår egen eiendom.

Konsekvensen
av Stavanger Utvikling kommersielle holdning overfor hestesporten sitt ideelle
formål, blir at Forus Travbane må ha handlingsrom på vår egen eiendom til å utnytte eiendommen og
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Forus Travbane
for «IKDPWfor

da kan ikke arealplanleggerne
eiendommen vår til parkområde.
situasjonen

[ nåværende

Forus

presses vi av en kommunal

20107;

20405

vestsiden

av

samtidig

av eiendommen,

instans på østsiden

som en annen kommunal instans skal begrense virksomheten

båndlegge

vår på vestsiden. Om dette ikke skaper

en urimelig situasjon for vår virksomhet, er det i tillegg vedtatt at en tredje statlig instans skal bygge
bussvei på sørsiden av eiendommen. Det er en uholdbar situasjon for oss, når tre offentlige instanser
fra tre
SA sin eiendom
Travselskap
Rogaland
og angriper
utnytter sin forvaltningsmakt
ukoordinert og parallelt.
himmelretninger
Merknader
og
Politikerne i Rogaland bør ta inn over seg at Forus Travbane har en vesentlig markedsføringssarnfunnsverdi for Rogaland fylke og Stavanger by, ved at arenaen tilrettelegger for Stihelsen Norsk
Rikstoto sin virksomhet, dessuten er arenaen den eneste i Norge som han ta imot 70.000 tilskuere for
Rogaland Travselskap SA er grunneier av en eiendom på 1 16 dekar på Forus og kan
verdensartister.
være den forløsende nøkkelen for å utvikle en ny bydel i framtiden. Hvis vi løfter blikket og tenker
eiendommer,
strategisk, ligger det et uforløst potensiale i framtiden på travbanen og omkringliggende
men da kan man ikke båndlegge arealer i denne rulleringen av «IKDP for Forus 2019 —2040», som
Rogaland
skal rulleres. Ved å begrense
neste gang kommuneplanen
vil hindre en utvikling
hårfin mellom å
nå foreligger, er balansegangen
Travselskap SA sin eiendom, slik høringsutkastet
lykkes i framtiden og legge forholdene til rette for en nedbygging av området og en spøkelsesaktig
bydel.
[KDPfiJr

Rogaland

Forus 2019 —2040

Travselskap

SA og

Trav

Forus

AS

er idelle

selskaper

uten

noen

økonomisk

høringsutkast
Vi har forsøkt å redegjøre for hvordan vi opplever arealplanlegger-nes
formålsparagraf.
års perioden
20
nest
den
i
forslaget
dette
da
urimelig,
sterkt
som
2040»
—
2019
Forus
for
«IKDP
til

begrenser vår virksomhet så mye på øst—,sør—og vestsiden at eksistensen til travbanen utfordres.
Vår eiendom og vår virksomhet utfordres av to kommunale
inntrykk av at det ikke er noen kommunikasjon

Konkret i forhold til Rogaland Travselskap

og en statlig instans parallelt, og vi får
etatene.

mellom disse offentlige

SA sin eiendom gnr/bnr 14/50 har vi følgende merknader

til «IKDP for Forus 2019 —2040»

'
I

og prosessene

Bussveien er besluttet, dette får vi ikke påvirket
fastlåst.
«IKDP for Forus 2019 —2040»
o

Høringsutkastet

rammer

inn vår eiendom

og avsetter

går sin gang. Sørsiden er

formålet

sider. Dette er sterkt urimelig og vi ikke kan akseptere,

til parkanlegg

at det avsettes

på tre

et belte på

o

vestsiden av eiendommen parallelt med Travbaneveien til parkanlegg.
vår, må vi ha
Ettersom Stavanger Utvikling utfordrer oss på østsiden av eiendommen
handlingsrom til å kunne disponere alt arealet på vestsiden av eiendommen i framtiden

0

Forus Travbane

til å utvikle virksomheten

vår.

hari dag behov for ytterligere

areal for å drive vår virksomhet,

dermed

blir det alvorlig for vår eksistens på Forus når «IKDP for Forus 2019 — 2040» vil
0

begrense oss ytterligere
Dette
til Forus Travbane.
av busstxaseen har stengt hovedadkomsten
Etableringen
representerer et alvorlig problem for oss, da det må etableres ny adkomst til travbanen
for tungtralikk. Eneste mulige adkomst vil være gjennom et område avsatt til grønt—

sné 4

, , ForusTravbane
lparkanlegg i «lKDP for Forus 2019 —2040» Vi stiller oss undrende til hvordan denne
utfordringen skal håndteres og løses i framtiden.
o

Generelle

Vi trenger at «IKDP for
østsiden av gnr/bnr 14/50
14/825. Vi ønsker at det
ytterkant rundt hele banen

merknader

Forus 2019 — 2040» avsetter mer areal til idrettsformål på
og inn på Rogaland Landbruksselskap
sin eiendom gnr/bnr
avsettes et belte på minimum 35 løpemeter fra lapebanens
til idrettsformål.

til [KDP Forus 2019 —2040

På generelt grunnlag må vi stille oss bak aktørene i Attenbladets artikkel mandag 10. september, da
det ikke er økonomisk bærckrattig eller utviklende å legge så ressurskrevende krav og føringer inn i
kommuneplanen.
Trolig
vil
rekkefølgekravene,
utnyttelsesbegrensningene
og
investeringsbelastningcne
i blågrønn infrastruktur gjøre det lite attraktivt å investerei Forus området.
Vi kan ikke forstå at det er i lokalpolitikemes
eller planmyndighetenes
interesse å skape så dårlige
rammebetingelser
for næringslivet og investorer, at de avstår fra å plassere pengene sine i Rogaland.
Rullering

av IKDPfor

Forus 2041 —2060

For Rogaland Travselskap
SA sin eiendom gnr/bnr 14/50 og områdets karakter generelt må vi
protestere på at det avsettes en 15 meter bred stripe til parkanlegg parallelt med Travbaneveien
i

«lKDP

for Forus 2019 — 2040». Dette arealformålet

områdets

karakter

ved neste rullering

mulighet for å kunne se på en områderegulering
til 2020Park

vil hindre en strategisk

plan og ødelegge

20 år fram i tid. Dette 15 meter brede belte vil stoppe enhver

av eiendommene

fra hovedkontoret

til Equinor bort

i framtiden.

Konklusjon
Rogaland

Travselskap

SA er grunneier

er et ideelt aksjeselskap
sin virksomhet.
Høringsutkastet

av gnr/bnr

som tilrettelegger

14/50 og eiendommen

leies av Forus Trav AS, som

for Det Norske Travselskap

og Stificlscn Norsk Rikstoto

til «IKDP for Forus 2019 —2040» påvirker

rammebetingelsene

til Forus Trav AS så

vesentlig at risikoen for fortsatt driit utfordres. Vi ser allerede nå flere svakheter i høringsutkastet
«lKDP

for Forus 2019-2040»,

planmyndighetene
gnr/bnr

store utfordringer

i detaljreguleringen.

til

Vi henstiller

og politikerne til å ta hensyn til våre merknader, spesielt vedrørende vår eiendom

14/50, slik at vi kan opprettholde

Følgende

l.

som vil skape

merknader

vår virksomhet

på Forus Travbane.

må ivaretas

Avsatt formål til parkanlegg

på vestsiden

av eiendommen,

parallelt med Travbaneveien

må

fjernes.

2. Avsatt

formål til idrett på østsiden

minimum

kan få tilii-edsstillende
3.
4.

rammebetingelser

ytterkant

14/50 må utvides.
avsatt til idrettsformål,

til å drive vår virksomhet

Vi trenger et belte på
dette medfører

at vi

i framtiden.

Det kan ikke avsettes areal 31 k—analpå sørsiden av gnr/bnr 14/50. Vi stiller oss undrende til
om dette er økonomisk forsvarlig, realistisk og om det er plass.
Det må avsettes areal til ny hovedadkomst
til travbanen,
ettersom bussveien
stenger

eksisterende
5.

av gnr/bnr

30 — 35 meter fra travbanens

hovedadkomst

«IKDP for Forus 2019 — 2040» kan ikke gjøre inngrep på gnr/bnr l4/50 som reduserer
handlingsrommet
og rammebetingelsene
våre, da dette representere
en reell risiko for at
virksomheten
ikke får nok areal til å utøve sin virksomhet og må avvikles på Forus.
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Forus

Travbane

6. Forus Travbane

er en institusjon og et landemerke for Rogaland. 6. juni 2020 er det 100 år
siden første gang det ble arrangert travløp på Forus og travbanen er trolig en av de første
institusjonene
som etablerte seg i området. Dette bør beslutningstakeme
ta inn over seg og
respekteres i «IKDP for Forus 2019 — 2040» ved at man «freder» gnr/bnr l4/50 og ikke
belaster eiendommen med flere restriksjoner på nåværende tidspunkt.
7. Forus Travbane hari flere omganger vært i relokaliserings prosesser. Det er nå besluttet at

Travbanen

blir liggende på Forus den neste perioden og det er riktig bcslutning basert på

økonomi, jordvern og miljø. Relokaliseringsdebatten
må tas opp til ny vurdering, dersom
politikerne ønsker flytte travbanen, men dette kan ikke gjøres før ved neste rullering i 2040.
Politikerne kan ikke vedta «lKDP for Forus 2019 — 2040» i sin nåværende form, da dette vil
ødelegge mulighetene for høy utnyttelse av området i framtiden.
8. Ved neste rullering av «IKDP for Forus 2041 — 2060, bør gnr/bnr 14/50 Forus Travbane
avsettes til utviklingsområde,
for eiendommen representerer nøkkelen for å skape stor verdi
for hele bydelen i framtiden.
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Kjell Øystein Håkonsen
Styreleder

Rogaland Travselskap

SA

ÅÅÅ 8761,
Atle Erga
Styreleder
Forus Trav AS
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