Notat til Alternativt plankart
I nedenstående tabell er IKDP Forus sitt forslag til plankart gjengitt i venstere kolonne. I høyre kolonne er Ressursgruppens alternative forslag til
bestemmelser gjengitt.
Under hver av bestemmelsene er det tatt med en kolonne med grå fyllfarge der det gis en begrunnelse for forslagene til endring av plankartet.
IKDP Forus – Kartforslag 04.02.2019

Næringsforeningen – Kartbilag 25.01.2019

Forslag 1:
Blågrønn struktur- fremtidig G60 utgår. Formål næringsvirksomhet BN39 slås sammen med nabofelt, og erstattes dermed av BN38.
Begrunnelse:

Det vurderes at det vil være vanskelig å anlegge ny tilkobling til bro over Solasplitten i akkurat dette punktet hvor blågrønnstruktur er foreslått. Bro over
Solasplitten er en stedstøpt konstruksjon, og ny tilkobling krever ombygging av bro/konstruksjon. Nordøst for broen ligger dessuten en rensedam for
overvann fra Solasplitten, som ny tilkobling ville måtte ta hensyn til. Forbindelsen G60 vil derfor ende i ingenting.

Forslag 2:
Hensynssone rekkefølgekrav infrastruktur er endret til å følge areal avsatt til grønnstruktur.
Begrunnelse:

Hensynssonen er plassert gjennom tomtene, og vil være en begrensning for utviklingen av tomtene. Foreslått plassering av hensynssone vurderes å gi en
løsning som er mer gjennomførbar.

Forslag 3:
Bredde på blågrønn struktur G139 og G2 er tilpasset tomtegrenser. Hensynssone flom er tilpasset ny bredde på blågrønn struktur.
Begrunnelse:
Avsatt bredde på grønnstrukturen gir store inngrep i bebygd areal. Tomtene er nylig utbygd, og etablering av grønnstruktur her er derfor lite
gjennomførbart.
Konsekvens:
Endringen fører til at fellesbestemmelse for grønnstruktur 7.1e som angir at blågrønn struktur skal være minimum 15 m må endres til:

e. Minimum bredde på grønnstruktur skal være 15 m. Grønnstrukturen kan ved tilpassing til eksisterende bebyggelse og anlegg ha en
bredde som er mindre enn 15 meter.

Forslag 4:
Det foreslås at grønnstrukturene i planforslaget skal være i privat eie. Her illustrert med området øst for golfbanen (grønnstrukturen er lik i de to
kartene).
Begrunnelse:
Bakgrunn for dette er at en ikke ønsker å redusere tomtens BRA, men at privat grøntareal inngår i beregning av BRA for tomten. Utvikling av blågrønn
struktur må opparbeides når tomten skal utvikles. Forslag til tilleggsbestemmelser 7.1:
h. Grønnstruktur langs tomtene skal være i privat eie.
i. Grønnstruktur i privat eie medregnes i tomtens areal som grunnlag for beregning av %-BRA.

Forslag 7:
Formål blågrønn struktur- framtidig under høyspentledning utgår, og erstattes av formål næringsvirksomhet.
Begrunnelse:
I området er det allerede avsatt areal til grønnstruktur med tilstrekkelig bredde for etablering av gang- og sykkelveg. Vi vurderer at det ikke vil være
behov for utvidelse av blågrønn struktur som plasseres under høyspentledning, da dette området ikke er attraktivt for opphold og rekreasjon.

Forslag 10:
Park utgår, og erstattes av formål idrettsanlegg og hensynssone krav om felles planlegging- omforming.
Begrunnelse:
Det vurderes at et ev. behov for park i dette området henger sammen med framtidig utbygging på golfbanen, og formålsendring bør derfor vente til
utvikling i området.

Forslag 11:
Utbredelse av kjerneområdet KJ2 er tilpasset plan 2579 Tvedtkvartalet og tomter mot vegareal endret til formål kombinert bebyggelse og anlegg.
Begrunnelse:
Dette vil være med å gi muligheten for et definert gateløp med aktive fasader langs veg og blågrønnstruktur.

Forslag 12:
Forusbeen skal ikke stenges. (Se også kommentar til planbestemmelse 1.6.1 «Rekkefølgekrav om stenging av Åsenvegen, og omlegging av Forusbeen»)
Begrunnelse:
IKDP Forus gjør tiltak for å styrke et overordnet trafikksystem rundt Forus og et indre ringvegnett på Forus. Det er uklart ut fra planmaterialet hva som er
årsaken til at overordnet vegnett og ringvegen skal styrkes på bekostning av framkommelighet i øst/vest-retning. Begrensning av trafikken gjennom
kjerneområdet trekkes fram som en målsetning.
Hovedtiltaket for å styrke ringvegen er stenging av Forusbeen og Åsenvegen. Med tanke på tilgjengelighet og effektivitet i transportsammenheng vil
stenging av Forusbeen ha negative konsekvenser da det fjerner dagens hovedinnfartsåre til det sentrale området rundt treghetspunktet på Forus vest.
Tiltaket har negativ konsekvens for næringstransport internt på Forus ved at det gir økte transportavstander, og gir lengre kjøring fra overordnet vegnett
til områdene som ligger nærmest treghetspunktet.
Et annet argument for endring av vegnettet er kompleksiteten i krysset Forusbeen/Åsenvegen når Bussveien skal krysse Forusbeen i dette området. Det
er nødvendig å stenge en av kryssets vegarmer for å sørge for trafikksikkerheten i krysset. Dette kan løses med et av de andre alternativene i
trafikknotatet for IKDP Forus. Når Forusbeen foreslås stengt i sør, vil også dette bidra med reduksjon av trafikk i øst/vest retning på Forusbeen.

Forslag 13:
Hensynssone flom (H320) er tilpasset ny foreslått blågrønn struktur sør for Tvedt kvartalet.
Begrunnelse:
Det vurderes at dette er tilstrekkelig areal for flomsone ut fra vurderinger i Vannplan for Forus som viser at utbredelse av flom ved ekstremhendelser i all
hovedsak påvirker selve kanalen i dette området.

Forslag 14:
Hensynssone grønnstruktur (H540) utgår.
Begrunnelse:
I forlengelse av denne hensynssonen lå det i forrige planforslag også en tilsvarende hensynssone på Statoil sin eiendom på Forus vest. Denne er tatt ut av
planen etter høringsuttalelser. Begrunnelse for å fjerne hensynssonen på Statoils tomt gjelder også for resten av hensynssonen.
Alternativ bør hensynssonen legges i tomtegrensene og fordeles likt på de berørte eiendommene.

Forslag 15:
Endret fra LNF til formål «Andre typer bebyggelse og anleggsformål -framtidig».
Begrunnelse:
For å kunne utvikle Sentrallagertomten som er en sentral del av kjerneområdet Koppholen, er relokalisering av Renovasjonen IKS nødvendig. Denne
eksisterende virksomheten er ikke tråd med IKDP Forus sine intensjoner for kjerneområdene. Utviklingen av tomten kan ikke skje før Renovasjonen IKS
har flyttet til en ny egnet tomt. Det foreslås derfor å legge Renovasjon til foreslått lokalisering. Dette er en ideell lokasjon for Renovasjonen IKS, fordi den
ligger sentralt i regionen, med kort veg til overordnet vegnett, og i nær tilknytning til IVARs forbrenningsanlegg og det sentrale sorteringsanlegget.
Aktuelle tomter andre steder i storbyområdet vil medføre betydelig større transportarbeid, både fordi tomtene i seg selv ligger mindre sentralt, men også
fordi Renovasjonen IKS uansett må innom sorterings- og forbrenningsanlegget på Forus, uavhengig av egen lokasjon. Ved å tilby Renovasjonen IKS en
mulighet til lokalisering i nærheten av andre aktører innen avfallshåndtering muliggjøres også et sterkere teknologisk samarbeid og utvikling innen
miljørettede arbeidsplasser, gjennom at virksomheten vil inngå i en unik næringsklynge. Utvikling av næringsklynger er en av strategiene i forslag til IKDP
Forus.

Forslag 16:
Hensynssone bevaring kulturmiljø (H570_3) utgår.
Begrunnelse:
Det vurderes at hensynssonen vil legge begrensninger for framtidig utvikling av tomten.

Forslag 17:
Blågrønn struktur på delfelt N3 utgår og erstattes av formål næringsvirksomhet.
Begrunnelse:
Parkareal utvides inn på næringsareal som representerer utviklingsareal for eier. Det vurderes at nåværende parkareal er stort nok i et framtidig
perspektiv.

Forslag 18:
KF2 endres til formål «Næringsbebyggelse».
Begrunnelse:
Reguleringsplan for kollektivfelt langs Fv. 44, fra Gausel stasjon til Hans og Grete stien ble vedtatt 24.4 2017 med formål bolig/tjenesteyting. I planforslag
for IKDP Forus mangler området bestemmelser. Øvrige områder regulert til kombinert formål ligger i tilknytning til kjerneområde, og bolig er kun tillatt på
utvalgte delfelt. Det vurderes at næringsformål på denne tomten er mer i tråd med øvrig arealdisponering i IKDP Forus, det vil også ivareta hensynet til
likebehandling av arealer utenfor kjerneområde.

Forslag 19:
Formål veg fra rundkjøring Forusbeen/Vestre Svanholmen til rundkjøring Forusbeen/Løwenstrasse erstattes av blågrønn struktur.
Begrunnelse:
Sørlig ende av Forusbeen ønskes stengt. Ringveg ivaretas med kobling til overordnet vegnett via Svanholmen.

