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UTTAIEISE - TIIIEGGSHøRING IKDP

1 INNTEDNING

Det vises til notat datert 04.02.L9 med tilhørende revidert plankart for IKDP, som er lagt ut på

tilleggshøring, med frist til 11.03.19 for eventuelle merknader.

Jeg representerer fremdeles Forusholmen AS, org. nr. 98803180701, som er eier av eiendommen Gnr
6912340 (Heretter K6912?4OD\. Jeg viser til mitt brev datert L4.09.18, hvor det allerede er gitt uttalelse.

2 DELVIS TITBAKEFøRING AV AREAT TIt BLANDET BYGGEFORMÅI

Forusholmen er tilfreds med at det meste av 69/2340 i høringsutkastet er foreslått tilbakeført far
Grønnstruktur til utbyggingsformå1. Dette området er i hØringsutkastet benevnt felt KF2
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Forusholmen er ikke tilfreds med at det fremdeles foreligger et areal mot vest som er avsatt til
916nnstruktur, jfr. Pbl. 5 12-5 nr. 3. Dette beltet, som det er opplyst skal ha 25 meters bredde, innebærer
at Plan 2009 1.1.9 som ble vedtatt ijuni 2018, kommer i strid med IKDP'en på dette punkt, dersom IKDP'en
blir vedtatt i samsvar med det forslaget som nå ligger ute til høring.

Denne delen av saken er behandlet på side 24-25 i Saksfremlegget til styret om tilleggshøring. Det er sagt
følgende om dette:

KOmrådet ved trovhdnen oo ved fv tWtGrenseveien

Sandnes kommune vedtok reguleringsplon 2009LL9 i juni 2078, med kombinert formål i krysset
ved fv 44 og Grenseveien (Forusholmen). Do IKDP Forus ble lagt ut til offentlig ettersyn, vor
somme eiendom vist med grønnstruktur og en ny vannflate.

Figur 2. Grønnstruktur i gjeldende kommuneplon Stavonger 2074-2029, samt nylig vedtatt
kombinert formål i Sondnes vist med gul skrovur.

IKDP Forus bør oppdoteres i samsvor med reguleringsplon. lmidlertid settes ov 25 meter bredde i
vest mot travbonen til grønnstruktur. Samtidig onbefaler vi å gå tilboke til grønnstrukturen som er
vist i Stavonger sin kommuneplan vest lor Forusholmen for å sikre en bred nok grgnnstruktur når
Forusholmen får formålet tjenesteyting/bolig. Total bredde på grønnstruktur ved Forusholmen blir
do 50 meter og det er nØdvendig buffer mellom trovbonen og ny bebyggelse. Stavonger Utvikling
sine eiendommer som ligger i eksisterende grønnstruktur bør beholdes som grønnstruktur selv om
Forusholmen blir utbyggingsområde. Det er viktig å sikre en sammenhengende grønnstruktur
nord-sør og øst-vest. Det er viktig d vise fremtidig grgnnstruktur selv om det er avklort øt
trovbanen kan bli værende i denne plonperioden og benytte oreoler som er i bruk i dag.
Grønnstruktur langs trovbonen, Øst for Travbaneveien vises med hensynssone i stedet for
arealformå\. Do signaliseres qt orealet bør bli grønnstruktur pd sikt. Ved å benytte hensynssone i
stedet for arealformål kon det være enklere for travbonen å få etablere nødvendige funksioner
som parkering, stoller etc. på orealet>.

Som det fremgår av det som er sitert, er begrunnelsen for dette <grepet> knapp og ufullstendig.
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3 KRAV OM YTTERLTGERE ENDRET AREALDISPONERING FOR6912340

I kartskissen nedenfor er det markert hvilken endring som Smedvig ønsker:

Foreslått grønnstr ktur^må få
samme arealkode som delfelt
KF2

Denne problemstillingen ble ganske inngående behandlet i mitt brev datert 14.09.18.

Essensen i uttalelsen fra 1"4.09.18. er at det ved realisering av felt BBT1 i plan 2009 1L9, nettopp på grunn
av det kombinerte formålet, vil måtte avsettes betydelige grøntområder til å betjene den fremtidige
boligbebyggelsen. Det er også allerede regulert inn gode ferdselsårer på både på sør- og østsiden av felt
KFz, oE det er plass til ytterligere ferdselsårer på vestsiden av den foreslåtte grønnstrukturen. Formålet
er med den foreslåtte grønnstrukturen er som det fremgår av det siterte, kun å etablere en <buffer)) mot
travbanen.

Det er ikke behov for en slik buffer. Det kan eksempelvis være hensiktsmessig å få bygget et større atrium
på KF2. Et slikt atrium, eller annen bebyggelse trukket opp mot travbanen, vi være skjermende for stØy.

En god utforming av de interne friområde fordrer at bebyggelsen legges lengst mot vest. Det sikrer bedre
sol og lysforhold for resten av byggeområdet. Når det gjennom omfattende planprosesser, er åpnet opp
for at det kan bli boliger i dette området, bør planen utformes slik at det oppnås størst mulig grad av
fleksibilitet for de fremtidige beboerne. Et eksempel på et slikt vellykket atrium er på boligområdet vis å

vis Tasta senter, i Tasta bydel.

Når byggeområdet krymper i forhold til allerede vedtatt detaljplan, mister Smedvig som nevnt betydelig
fleksibilitet for å få til et godt prosjekt. Det er i notatet til styret, som ligger til grunn for tilleggshøringen
(jfr. det som er sitert ovenfor) som nevnt ingen annen begrunnelse hvorfor det er behov for grønnstruktur
i medhold av S 12-5 nr. 3 på akkurat på dette stedet, bortsett fra at det skalvære en buffer mot Forus
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Travbane. Dette hensynet ivaretas som nevnt best ved at den fremtidige bebyggelsen i seg selv danner en

buffer. Dette er et velkjent grep i andre sammenhenger, der bebyggelsen i seg selv fungerer som en
støyskjerm mot en trafikkert veg.

Det bør være tilstrekkelig å beholde det arealet som allerede er avsatt til grønnstruktur på Stavanger
siden av kommunegrensen. Det vil i fremtiden være mulighet for gjennomgang gjennom felt KF2 til fots og
sykkel.

4 FORHOLDET MELLOM EN VEDTATT IKDP OG VEDTATT DETAUPTAN 2009119

Et av hovedargumentene i mitt brev datert 14.09.18, var at Smedvig gjennom en lang og omfattende
planprosess, har benyttet betydelige ressurser, over en 10 års periode for å komme frem til en vedtatt
detaljplan 2OO9 LIg. Selskapet har innrettet seg etter planen, og det var tatt konkrete skritt for å finne
samarbeidspartene for å realisere det helt ferske detaljplanvedtaket.

Dersom forslaget til grønnstruktur blir stående, har Smedvig i skrivende stund ikke oversikt over hva som
blir konsekvensene.

Det er utfordrende å etablere bebyggelse med blandet formå1, Det blir enda vanskeligere nå, når
størrelsen på tomten krymper kraftig. Dersom høringsforslaget blirvedtatt, må det gjennomf6res nok en
planprosess, jfr. utkastet til planbestemmelser pkt. 5.4.2 hvor det heter

<Området skol planlegges for bolig/næring. Andel bolig avklares i planen>

Utkastet til bestemmelser kan ikke forstås annerledes enn at planmyndighetene mener at det nok en gang

må gjennomføres en planprosess. Dette tar tid og koster ressurser, både økonomiske samt at det
beslaglegger tid til internt personell nok en gang, bare få måneder etter at Smedvig innrettet seg etter at
eiendommen var faktisk var ferdig regulert.

I tillegg kommer ressursene som planmyndighetene selv må bruke på en fornyet planprosess.

Med en begrunnelse på en linje, i en situasjon der det i realiteten ikke foreligger nye opplysninger i

forhold til sist eiendommen 69/2340 var under grundig reguleringsmessig vurdering, er det eiendommelig
at det som planmyndighetene aksepterte for noen måneder siden som en akseptabel løsning, ikke lenger
er gangbart.

På bakgrunn av ovennevnte ber Forusholmen at grønnstrukturen tas på 69/2340 tas av planen, og at
dette arealet tilbakeføres til blandet formå1, som resten av eiendommen. Det må også finne sted en

opprydding i bestemmelsene til planen. I bestemmelsene pkt. 5.4.2 kan det enkelt tas inn at

<Vedtatt detoljplon 2009 1"19 gielder for felt KF2,)

Jeg ber om at dette blir gjort.

Med vennlig hilsen
Kluge rma AS

/lt',*
Olav Todnem
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