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Uttale ‐ Høring av Interkommunal kommunedelplan for Forus
_______________________________________________________________________________
Det vises til varsling på hjemmesiden til IKDP‐Forus: https://ikdpforus.com/forside/plandokument/ der plan er lagt
ut på 1. gangshøring.
Sola kommune Kommunalteknikk er høringsinstans for kommunalteknisk infrastruktur i Sola kommune.
__________________________________________________________________________________
Merknader til plandokumenter


Merknad til vegnettet i Sola kommune
o Adkomst i vest, Åsenvegen, går gjennom et boligområde(Åsenkroken/Åsenhaugen). Det hadde fra et
overordnet perspektiv vært bra å få denne lagt om slik at beboerne her slipper gjennomgangstrafikk
mellom Sola og Forus, f.eks. å legge kjøreadkomst for bil parallelt med bussveg.
o

Sola Kommunalteknikk er negative til at forbindelsen mellom Åsenvegen og Forusbeen kuttes.
Åsenvegen nord for golfbane har en ÅDT på 3500. Det meste av denne trafikken vil da havne på
internveger. Bussgarasjen er lokalisert langs Moseidsletta og genererer mye busstrafikk. Omkjøring
vil også være negativt for miljøet pga. forlenget kjørelengde og forurensing.



Merknad til bestemmelse 1.4
Vannplan Forus har flere anbefalinger som ikke er videreført i kommunedelplanen. Deriblant
anbefaling: «‐ Det må anbefales at det ikke bygges kjellere.»
Anbefalinger som står i Vannplan Forus burde vært hensyntatt i kommunedelplanen.



Merknad til bestemmelse 1.4.1
Her står det: «Tiltak i og langs kanalen skal ikke redusere kanalens kapasitet»
Her ønsker Sola kommune kommunalteknikk at det også skal medtas følgende:
«Tiltak i og langs kanalen skal ikke redusere kanalens kapasitet, gi økte drifts‐ og
vedlikeholdskostnader, eller økt erosjonsfare.»



Merknad til bestemmelse 1.4.3
Her står det: b. Til 1.gangsbehandling av alle reguleringsplaner skal det inngå rammeplan for vann
og avløp. Planen skal vise prinsippløsninger for vann og avløp i området samt sammenheng med
eksisterende system.
Her ønsker Sola kommune kommunalteknikk at det også skal medtas følgende: «Planen skal være
godkjent av VA‐ansvarlig virksomhet i gjeldende kommune før 2.gangs behandling.»



Merknad til bestemmelser 6.1.4
Her står det: c. Kommunalteknisk vegnorm for Nord‐Jæren skal legges til grunn i planlegging. Avvik
fra normen må godkjennes særskilt.
Her ønsker Sola kommune kommunalteknikk at det også skal medtas følgende: «Avvik fra normen
må godkjennes særskilt av vegansvarlig virksomhet i gjeldende kommune»
1



Merknad til bestemmelser
Sola kommune kommunalteknikk ønsker at følgende punkt medtas i bestemmelser, kap 1.4: «I
anleggs og driftsfasen skal overvann gå gjennom sedimenteringsbasseng før det føres videre til
kanal/resipient».
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