stvq.

1nve5tenng
BYGGER VERDIER

Stavanger 8.3.20 19

Postmottak.bos@s ta van ger. kommun e. no

Kommentarer til IKDP Forus tilleggshøring
Det vises til mottatt høringsforslag av Interkommunal kommunedelplan for Forus tilleggshøring.
Undertegnede representerer eiendommene gnr.bnr. 151693 med adresser Maskinveien 15,1 7 og
19 samt gnr.bnr. 15/ 173 med adresse Fabrikkveien 24.

Vi har følgende kommentarer til tilleggshøringen:
Generelt er vi fortsatt bekymret for at det legges økte rekkefølgekrav til Forus. Vi har merket oss
at noen av forslagene foreslås med en enklere løsning. Det er bra. For øvrig er det noe vanskelig å
få full oversikt over hva som er tenkt endret da det i den utsendte tilleggs høringen ikke er

vedlagt alle temakartene for de for skjellige tiltakene. Vi legger til grunn at det er fordi disse ikke
er endret. Vi opprettholder vår kommentar om at en bør benytte eksisterende infrastruktur for
gående, syklende og !tj ørene i stedet for å bygge nytt. Det bør avsettes områder i ele allerede
brede veien på Forus til syk.ler, og fortauene som er bygget burde være tilstrekkelige slik de er.
Hvis det ikke finnes fortau i dag langs noen av veien må selvsagt dette etableres, men sykkelfelt
kan avsettes i veibanen. Som gående er det mye mer interessant å gå gjennom områder hvor det
foregår noe på gateplan, enn på egne gangstier uten aktivitet. Dette ltj ennetegner urbane områder
som det jo er planens ønske at Forus skal bli.
D et må være mulig å redusere kostnadene knyttet til planen ytterligere. For øvrig vises til våre
kommentarer innsendt i høringsrunden i august 2018 som vi mener fortsatt er relevante.
Videre ser vi at det maksimum utnyttelse på influensområdet bussvei er øket, men at maksimum
andel for kontorer er redusert fra 70% til 60%. Da dette er innenfor ca 400 m fra bussvei mener vi
dette må være en feil å begrense kontorandelen til 60% gitt at det er nær kollektiv- og sykkel
løsning som for eksempel den nye sykkelstamvegen.
Konkret vil vi påpeke følgende bestemmelser innenfor område B, hvor våre eiendommer ligger:
1. 5 Rekkefølgekrav

Her vil vi særlig trekke frem tiltak 5 hvor det foreslås en ny under- eller overgang over E39 . Det
opplyses i dokumentene at tiltaket bare skal tilordnes delområde Bog at den økonomiske
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gjennomførbarheten skal avklare om tiltaket blir prioritert i planen. D et er beklagelig at dette
tiltaket fortsatt er med i planen. Både fordi det alt finnes en eksisterende undergang noen fa meter
fra tiltak
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og fordi en kryssing av E39 er særdeles kostbart, og på alle mulige måter ikke står i

forhold til hva en kan forvente at utbyggere skal bidra med. At utbyggere bidrar innen selve
utbyggingsområdet forstår vi, men at tilgang til området er en del av utbyggernes ansvar stiller
vi oss uforståend e til. Hvis ele tre kommunene mener elet er et nødvendig tiltak må det holdes
utenfor denne planen og finansieres av stat og/ eller kommuner uten at det påvirker
forholdsmessigheten av det kommunale bidraget versus de private bidragene. Dersom planen
opprettholder at kryssing av motorveien, E39, er et utbygger ansvar, er dette alvorlig ela
hovedveinettet og kryssinger av dette ikke er et Forus anliggende, men et regions anliggende.
1.10 Parkering
1.10.1 Bil
Vi ser at parkeringsnonnen er endret og at det foreslås 0, 5 - 0,9 parkeringsplasser pr. 100 1112
BRA., som skal evalueres videre. Vi støtter 0,9 parkeringsplasser pr. 100 1112 BRA selv om vi nok
skulle ønsket et høyrere tall. Det er type biler som benyttes som vil endre seg og ikke antallet i
tiden fremover. El-biler og hybrid biler tar like stor plass og krever like mye parkering som fossil
biler.
Det er en realitet at ele tre kommunene Sola, Sandnes og Stavanger bevist har valgt å legge det
største området for abeidsplasser på Forus og samtidig fortsette å bygge ut store boligfelt i
utkanten av kommunene. Regionen er for alle praktiske formål et bo- og arbeidsområde og
innbyggere har fors ltj ellige behov. Alle med små og mellomstore barn vil ha problemer med ikke
å kunne bruke bil, når boligbygging legges til områder med dårlig koll ektivforbindelse og langt
fra Forus området. Det bør være en målsetning i kommunens arbeid å sørge for at vi kan
opprettholde et bo- og arbeidsområde i de tre kommunene og legge forhold ene til rette for
innbyggerne uavhengig av hvor de bor.
3 Bestemmelser for influensområde bussvei
3.2 Næringstyper og 3.4 Utnyttelse og byggehøyder
Vi forstår ønsket om å konsentrere kommende arbeidsplasser langs kollektivlinj en, men vi kan
ikke forstå planens prioritering. Våre eiendommer ligger innenfor 400 m fra bussveilinje med
frekvens på
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ganger i timen. Her tillates kun 60% kontorandel mot i forrige høring 70% . Dette

rimer dårlig med overordnet målsetning .. Vi henstiller derfor til at planbes temmelsene endres slik
at eiendommer innenfor 400 m influensområde for bussvei får en utnyttelsesgrad på 250%, uten
begrensning i kontorandel, og da med en tillatt byggehøyde på 8 etasjer.
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Gitt planens krav og ønsker om fortetting, samt at nye områder ikke legges til før Forus er
fortettet/transformert, bør all e områder innenfor influensområdet til bussvei og nær
sykkelstamveg, ha en høy maksimum utnyttelsesgrad.

M ed vennlig hilsen
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bksr@stavanger-investering.no
Stavanger Inves tering AS og Stavanger Investering Eiendom AS
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