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Retningslinjer:  Samordnet areal og transport

Figur 3.4:  Regional stamnett for kollektivtrafikk og 
busstraseer med separat trasè/kollektivfelt.    

3.1  Kommunalt planarbeid

Det kommunale planarbeidet skal bidra til å 
redusere veksten i transportarbeidet, og øke 
andelen reiser med kollektivtransport, på sykkel 
og til fots. Planarbeidet skal drøfte prinsipper for 
langsiktig arealbruk og drøfte omfang og rekke-
følge av utbygging, med særlig fokus på allerede 
utbygde områder/ transformasjonsområder.

3.2  Transportinfrastruktur

3.2.1  Trafikkavviklingen i tettstedsområdet 
skal primært løses gjennom effektivisering av 
eksisterende gate- og veinett, forbedring av 
kollektivtilbudet og gang- og sykkelvegnettet – 
og sekundært gjennom økt veikapasitet og nye 
veiforbindelser.

3.2.2  Ved realisering av nye utbyggingsområder 
skal sammenhengende kollektiv, gang- og syk-
kelinfrastruktur bygges ut samtidig med utbyg-
gingen.

3.2.3  Ved planlegging av de konkrete utbyg-
gingsprosjektene skal en modifisering av 
standardene vurderes der jordvern- og andre 
inngrepshensyn utfordres ut fra en helhetlig 
vurdering av den aktuelle strekningen.

3.3  Kollektivtransport

3.3.1  I kommuneplanens arealdel skal det kart-
festes et regionalt stamnett for kollektivtrafikk. 
Det skal etableres egne traseer for kollektivtra-
fikk i eksisterende tettsted og nye utbyggings-
områder.  

3.3.2  Veiholder skal sikre fremføringshastig-
heten i kollektivtrafikkens stamnett ved egne 
traseer og aktive prioriteringstiltak (trafikksty-
ring). Øvrige tiltak i kollektivtrafikkens stamnett 
skal ikke redusere framføringshastigheten for 
kollektivtrafikk.
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3.4  Sykkelvegnett 

3.4.1  Det skal utvikles god framkommelighet i 
et sammenhengende regionalt hovedvegnett for 
sykkel. Hovedvegnett for sykkel innenfor bolig-
sonene/byområdet  skal separeres fra gående 
og motorisert trafikk. Kommunen må ved revi-
sjon av kommuneplanene vurdere behovet for 
utvikling av eksisterende hovedruter og nye 
forbindelser.

3.4.2  Det skal etableres god parkeringsdekning 
for sykkel i alle sentra, ved viktige holdeplasser 
for kollektivtrafikk og ved offentlige bygg.

3.4.3 Kommunene må sikre korte og direkte 
forbindelser til holdeplasser og lokale målpunkt.

3.5  Parkering

3.5.1  Det skal planlegges for redusert parkering 
i sentra, knutepunkter og øvrige områder som 
har høy kollektivtilgjengelighet. Kommunen skal 
i slike områder fastsette maksimumsgrenser for 
parkering. Maksimumskrav gjelder som fastkrav 
i områder med frikjøp. For øvrig så vises det til 
oppfølgingspunkt angående videreutvikling av 
parkeringspolitikken.

3.5.2  Kommunene skal i sin kommuneplanleg-
ging ha en parkeringsnorm (minimumsnorm) for 
sykkelparkering.  
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3.6  Rekkefølge i utbygging av 
boligområder

3.6.1  Kommunene skal sikre bærekraftig 
utvikling gjennom å begrense og effektivisere 
bruken av areal til boligbygging.

3.6.2  Kommunene skal planlegge en fordeling 
av boligveksten som bidrar til redusert vekst 
i transportarbeidet og økte andeler kollek-
tiv-, gang- og sykkelreiser. Retningslinjer for 
rekkefølge i boligbyggingen (retningslinjer 
3.6.4 - 3.6.6) gjelder kommunene Randaberg, 
Stavanger, Sola, Sandnes, Klepp og Time.

3.6.3  I kommuneplanleggingen skal kommu-
nene gjøre en konkret vurdering av potensialet 
for boligbygging i de prioriterte sonene i den/
de aktuelle tidsperioden(e) jf. retningslinjene 
3.6.4 - 3.6.6, der en også tar hensyn til sosial- 
og teknisk infrastruktur, og andre relevante 
forhold. Det skal fremgå av kommuneplanen 
hvordan sonene er prioritert med høye andeler 
av boligbyggingen ut i fra tilgjengelig potensial.

3.6.4  I perioden 2010-2020 skal boligsonene 
Sandnes sentralt, Sandnes Nord, Stavanger 
sentralt, Stavanger sør, Sola sentralt, Time 
sentralt og Klepp sentralt prioriteres med en 
høy andel av boligbyggingen i hver av kom-
munene.

3.6.5  I perioden 2020-2030 skal boligsonene 
Randaberg, Hundvåg, Stavanger NV, Sand-
nes sør, Stavanger vest, Bybåndet Sør-Klepp, 
Sandnes øst og Sola-Tananger prioriteres 
med en høy andel av boligbyggingen i hver av 
kommunene.

3.6.6  I perioden 2030-2040 skal boligsonene 
Dale-Gramstad, Bybåndet Sør-Sandnes, 
Bybåndet Sør-Time prioriteres med en andel 
av boligbyggingen tilpasset gjenværende 
utbyggingspotensial i boligsonene nevnt i pkt. 
3.6.4 og 3.6.5. 

3.6.7  I perioden frem til 2030 skal andelen 
boliger bygd som fortetting og byomforming 
i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, 
Randaberg, Klepp og Time være minimum 50 
prosent av boligbyggingen i kommunene. 
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3.7  Rekkefølge i 
transportinfrastruktur

3.7.1  Kollektiv

3.7.1.1 I boligsonene i byområdet prioritert i 
perioden 2010-2020 skal det etableres separat 
kjøreveg for kollektivtrafikk innen 2020 mellom 
Stavanger, Sandnes og Sola sentrum. For 
boligsonene i Klepp sentralt og Time sentralt 
skal det etableres kvarterfrekvens på Jærba-
nen.

3.7.1.2 Fra boligsonene i byområdet prioritert i 
perioden 2020-2030 skal kollektivfremkomme-
ligheten sikres ved bruk av separat kjøreveg 
eller større kollektivprioriterende trafikksty-
ringstiltak til Stavanger og Sandnes sentrum, 
Forus og Sola Sentrum til Stavanger Lufthavn 
innen 2030. 

Kollektivframkommeligheten i Sandnes øst 
skal sikres ved bruk av separat kjøreveg og 
skal være opparbeidet senest samtidig med 
utbygging av første byggetrinn. Kollektivtilknyt-
ning for Bybåndet sør mot byområdet vurderes 
i forbindelse med interkommunalt arbeid for 
området.

3.7.2  Sykkel

3.7.2.1  I boligsonene prioritert i perioden 
2010-2020 skal hovedvegnettet for sykkel 
være etablert med sammenhengende sykkel-
felt og/eller sykkelveg senest innen 2020.

3.7.2.2  I boligsonene prioritert perioden 2020-
2030 skal hovedvegnettet for sykkel være 
etablert med sammenhengende sykkelfelt og/
eller sykkelveg senest innen 2030.

3.7.3  Veg

Av tiltak på vegnettet skal fremkommelighet 
for næringstrafikk prioriteres. Det overordnede 
hovedvegnettet dvs E39 med tilknytning mot 
viktige terminaler (havner, godsterminal og 
flyplass), og fv/rv 44 fra Stangeland og sørover 
på Jæren skal utvikles med god fremkomme-
lighet for næringstrafikk.Figur 3.7 Hovedveier og viktige terminaler
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