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Høring IKDP Forus - merknader fra Vann - og avløpsverket

VA - verket i Stavanger har følgende merknader til høringen av IKDP Forus:

Dagens Foruskanal er sentral i planens mål om styrking av blågrønne strukturer på Forus,
noe som er nærmere beskrevet i samfunnsdelen. Vi savner imidlertid en beskrivelse av
kanalens primærfunksjon per i dag utover dens rolle i en fremtidig blågrønn strukt ur.
Kanalen er per i dag et kommunalt avløpsanlegg for overvann, samtidig som den har
funksjon i flomavledningen på Forus. Dette bør tydelig fremgå av planen.

Vi er positive til grepet med reetablering/omforming av kanalene, når dette gjennomføres i
tråd med bestemmelsene om at kanalens kapasitet som overvannsanlegg videreføres.

Det er behov for en avklaring av eierskap og ansvarsforhold ved en parkmessig
opparbeidelse og reetablering av kanalen som en del av den blågrønne strukturen. Hva
skal i fremtid en ha status som avløpsanlegg for overvann og hva er et parkanlegg som eies
og driftes av andre ansvarsområder?

I bestemmelsene 7.2. Blågrønne strukturer bokstav b. står det at kanalen skal gjenåpnes i
hele dens lengde innenfor planområdet. Vi spør oss o m denne bestemmelsen også er
ment å fange opp reetablering/omforming av eksisterende kanaltverrsnitt, og om dette i så
fall bør fremgå mer eksplisitt av bestemmelsen.

Under bestemmelsene knyttet til vann og avløp, pkt. 1.4.1.f, stilles det krav om bruk a v
permeable flater for bakkeparkering og kjøreareal på eiendommene. Det er positivt at man
her ønsker å legge til rette for lokal håndtering av overvann, men vi mener permeable
dekker er en av mange aktuelle løsninger for lokal håndtering av overvann og at det ikke er
hensiktsmessig å låse seg til en bestemt løsning gjennom denne bestemmelsen. Gjennom
krav til Blågrønn faktor utfordres utbyggere til å finne de beste løsningene for den enkelte
eiendom, og vi mener bestemmelsen om BGF sammen med resterende be stemmelser er
tilstrekkelige til å sikre lokal håndtering.
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