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Organisasjons – og metodeutfordringer

• I KVU Jæren har en hatt en bred organisering med en 

prosjektgruppe og en styringsgruppe. Rogaland fylkeskommune 

har vært ansvarlig for arbeidet og har ledet dette. 

Organisasjoner, statsetater, regionale myndigheter og 

kommunene i studieområdet har deltatt i arbeidet.

• Beslutninger underveis er administrative og faglige – politikerne 

lite involvert, kun gjennom orienteringer i styringsgruppe for TP 

Jæren og for bybanekontoret

• Lukket prosess for offentligheten

• Verktøyutvikling – lite brukt i byområder før vårt

• Utfordrende å bruke i og med at verktøyet ikke er tilpasset 

byområder



Organisasjons – og metodeutfordringer fors.

• Viktig å ha avklaringer med SD underveis bla. vedr. mål

• Styrke i arbeidet at vi har godt og langvarig regionalt 

plansamarbeid mhp. areal og transport

• Dynamisk prosess hvor målsettinger og krav kan endres 

underveis

• Det har vært en utfordring i arbeidet at det har vært flere 

parallelle planarbeid som kan ha betydning for forutsetningene.

• Samtidig kan KVU-arbeidet, med anbefaling av overordnet 

transportkonsept og anbefaling til rekkefølge i utbyggingen av 

transportsystemet, legge føringer for arbeid med enkeltplaner

• Det har vært et viktig hensyn i prosessen å sikre best mulig 

informasjonsutveksling med de øvrige planprosessene



Studieområde og 

influensområde

Studieområdet omfatter 

kommunene på Jæren: 

Stavanger, Sandnes, Sola, 

Randaberg, Klepp, Time, Hå og 

Gjesdal. 

Studieområdet omfatter det 

området som vil bli påvirket av 

de aktuelle konseptene for 

transportsystemet på Jæren.



Gjennomføring og hovedspørsmål i KVU



Hovedutfordringene for 

transportsystemet på Jæren

Hovedutfordringene for transportsystemet på Jæren kan oppsummeres 

som følger:

• Veinettet har kapasitetsproblemer i rushtiden. Utenfor rush-tidene er 

det liten grad av forsinkelser.

• Kollektivtilbud med betydelige rushtidsforsinkelser. Dette både som 

følge av manglende prioritering i transportsystemet og organiseringen 

av driften. Den helhetlige kvalitet ved kollektivtilbudet er på et nivå som 

svekker konkurranseevnen mot bilen.

• Et mangelfult utbygd sykkelvegnett, både ved manglende lenker og ved 

at en stor andel av sykkelvegnettet har konfliktpotensial med 

gangtrafikken.



Trafikkavviklings-

kvalitet på vei og 

for kollektiv









Flytskjema som viser 

sammenheng mellom

behov, mål og krav til 

transportsystemet



Utforming av konsept

Med bakgrunn i de utfordringer 

og hovedproblemstillinger for 

utviklingen på Jæren, er det 

utformet konsepter som med 

ulike virkemidler skal bidra til å 

nå de mål som er satt.















Takk for meg…..

Les mer om KVU Jæren 

på www.rogfk.no

http://www.rogfk.no/

