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Agenda

1. Stavanger-regionen
2. Regionale planarbeid over tid
3. Regionalplan for Jæren 2050

1. Dagens utfordringer
2. Organisering
3. Plangrep



Stavanger-regionen



• 340.000 innbyggere
• Norges 3. største byregion
• Stavanger- Sandnes konurbasjon
• Perioder med stor befolkningsvekst
• Ung og mangfoldig
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Regionale planarbeid over tid





Hovedutfordringer 

• Ting har ikke endret seg så mye. 
• Konkurranse - vekst og vern
• Konkurranse mellom kommunene
• By og land
• Tett eller spredt



På tide å ta grep



Hvor (og hvor ikke)

• Prioriterte tettsteder
• Båndbyen Stavanger- Sandnes
• Kjerneområde for landbruk
• Langsiktig grense for landbruk



gangbyen
sykkelbyen  
kollektivbyen

Hvordan

• Kollektivbasertutvikling
• Fortetting og transformasjon
• Regional arealdisponeringer
• Langsiktig utviklingsretninger



Regional senterstruktur
• Desentralisert konsentrasjon
• Varehandelslokalisering



Regionale næringsområder
• Nettverk av komplementære områder
• Rett virksomhet på rett sted
• Parkering
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Hvor, hvordan og Når





Transportsystemet på Jæren 
• 70% GSK
• Jernbane og bussvei
• Mobilitets-, kollektiv-, gå- og 

sykkelstrategier



Dagens utfordringer & plangrep
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EIENDOM NORGES BOLIGPRISSTATISTIKK I SAMARBEID MED FINN OG EIENDOMSVERDI AS
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Areal- og transportplansamarbeid på Jæren

• 13 kommuner
• 3 regionale statsetater
• Styringsgruppe for RP Jæren
• Referansegruppe for annet  areal-

og transportplanarbeid







Perspektiv 2050





Hvordan spiser man en elefant?  



Visjon, mål og strategi



En bærekraftig og endringsdyktig region 



Konkurransekraft

Levende 
sentrumsområder

Livskraftige nabolag

Enklere hverdag

Varige naturressurser

Vi er små, men sammen utnytter vi våre ressurser 
optimalt i en økende nasjonal og internasjonal 
konkurranse om arbeidsplasser og de gode 
hodene. 

Vi jobber og bor på tvers av kommunegrenser, 
men vi er en region. Her legger vi til rette for 
effektive og miljøvennlig reiser, og gode steder å 
bo. 

Vi skal utvikle attraktive og livskraftig nabolag som 
skaper identitet og korte avstander til daglige 
gjøremål. 

Vi er glade i byene og tettstedene våre. De er 
navet i utviklingen av vår region. Attraktive byer 
og tettsteder tiltrekker seg mennesker, skaper 
identitet og kan bidra til økonomisk vekst. 

Vi sørger for en bærekraftig forvaltning og tar vare 
på landbruksjord og naturverdier. Det gir oss 
livskvalitet her og nå, og sikrer at våre 
etterkommere får nyte de samme gledene.  

Konkurransekraft
Vi er små, men sammen utnytter vi våre ressurser 
optimalt i en økende nasjonal og internasjonal 
konkurranse om arbeidsplasser og de gode 
hodene. 

Regionalt samarbeid
Vår region er kjent for å være handlekraftige og å dra 
lasset sammen. Vi legger til rette for møteplasser der 
fagfolk, folkevalgte, næringsliv og 
interesseorganisasjoner kan møtes.



Plangrep 



Arealkapasitet 

Store arealreserver
• > 60.000 daa 
• Ca halvparten har nyere reguleringsplan



Boligbehov og preferanser
• Trender og drivere
• Misforhold mellom dagens tilbud og 

uttalte preferanser

Strukturelle hindringer for omstilling av 
boligbyggingen

• Markedskonsentrasjon
• Lavkonjunktur
• Prisforskjeller



• Stor kapasitet for utvikling
• Hensiktsmessig struktur
• Mangler urbane kvaliteter
• Kunnskap om gjennomføring

Regionale sentre 



Regionale næringsområder

• Behov og Lokaliseringspreferanser
• Næringsstruktur 
• Omstilling
• Hensiktsmessig tilbud
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Scenarier

• Stor kapasitet for person- og godstransport
• Stor vekst i privatbiltransport



Byvekstavtale

Nullvekstmålet
Premissgivende for regionalplanen
• Arealutnyttelse
• Parkering
• Knutepunktsutvikling





Areal- og transportstrategi
• Regionalt prioritert 

utviklingsområder
• Senterstruktur
• Regionale næringsområder
• Hovedstruktur for person transport

• Høyverdig kollektiv
• Hovedstruktur for næringstransport

• Havn og terminaler
• Kjerneområde for landbruk

• Langsiktig grense



Regionalt prioriterte utviklingsområder 

Høyt prioritert: 
I Bybåndet og Bryne sentrum skal det være særskilt 
regional innsats for å realisere vekst med bykvalitet

Prioritert: 
Fortetting og transformasjon i sentrumsnære 
områder til sentrene prioritert i senterstrukturen. 
Byutvidelsesområdene i storbyområdet og omkring 
Bryne innfases gradvis etter behov og vurdering av 
måloppnåelse. 

Prioritering



Båndbyen



Levedyktig lokalmiljø

«Innenfra og ut» i hvert tettsted
• Det planlegges for utvikling av levedyktig lokalmiljø i hele region med 

utbygging «innenfra og ut» i hvert tettsted. Utbygging prioriteres i sentrum 
og sentrumsnære områder først, og potensialet for fortetting og 
transformasjon for øvrig utnyttes før det omdisponeres nye arealer til 
utbyggingsformål.





Stedtilpasning

Arealeffektivitet

Funksjonsmangfold

Historiske kvaliteter og identitet

Bolig og bokvalitet

Gode uteområder

Varehandel
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Klimatilpasning

Friluftsliv Vannmiljø

Natur Grøntstruktur



Jordvern



Det er ambisjon om at årlig omdisponering av 
jordbruksareal i planområdet i gjennomsnitt ikke 
skal være mer enn 5% (200 dekar) av det 
nasjonale jordvernmålet.

Det er mål om at fysisk nedbygging av 
jordbruksareal i planområdet i perioden til 2050 
i gjennomsnitt ikke skal være mer enn 550 dekar 
årlig.

Total mengde omdisponert jordbruksareal i 
kommuneplaner skal ikke overskride 10 000 
dekar.

LandbrukJordvernmål



Landbruk

Kommunal jordvernmål 
Ved revisjon av kommuneplanens arealdel skal 
kommunene fastsette egne jordvernmål som tar 
utgangspunkt i ambisjonsnivået i det regionale 
jordvernmålet.







Nullvekstmålet

• Fremme miljøvennlig og aktiv transport
• Differensierte strategier
• Tydelig prioritering

Kollektiv

Prioritering



Parkering

• Felles parkeringsnorm
• Nullvekstmålet
• Differensiert 

• Innfartsparkering 



Handlingsprogram
Oppfølging
Ansvar
Evaluering



Lange linjer - korte horisonter

• Holder på hovedstrukturen
• Tydeligere prioritering – hva vil vi? 

• Økt forutsigbarhet

• Fokus på hva som skal gjøres først - positiv innsats
• Lokalt eierskap til gjennomføring
• Rom for differensiering



Takk for meg.
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