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Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane skal legge til rette for vekst og 
utvikling, og hjelpe til at Dalane forblir et godt sted å bo, arbeide, drive næring og reise i. Planen 
kan ses på som en utviklingsavtale mellom staten, fylkeskommunen og kommunene, der den 
langsiktige retningen for areal- og transportutviklingen blir pekt ut. Planen inneholder mål og 
strategier, retningslinjer for den mer detaljerte planleggingen, og et handlingsprogram med tiltak 
blant annet innen transport-, by- og tettstedsutvikling.

Attraktiv by og attraktive tettsteds- og grendesentre

Dalane har en flott by og mange fine tettsteder og grender der folk bor, arbeider, handler, gjør 
ærend og treffer hverandre. Tiltakene i planen skal bygge opp om de eksisterende sentrene og 
funksjonene, og motvirke utfordringer som økt mobilitet, netthandel og sentralisering kan gi. 
Ved å bygge byen og tettstedene innenfra og ut, og ved at handel og funksjoner med mange 
besøkende eller arbeidsplasser blir plassert i sentrum, kan grunnlaget for attraktive etableringer, 
servicetilbud og møteplasser bli styrket. I områder som har utfordringer med bosetting kan det 
være et mer differensiert utbyggingsmønster.

Legge til rette for etablerte og nye næringer

Landbruket er en viktig næring i Dalane, og er avgjørende for bosettingen utenfor byen og 
tettstedene. Kommunene skal trekke grenser mellom landbruksområder og annen arealbruk for 
å gi økt trygghet for investeringer og drift.
Som en del av handlingsprogrammet skal det arbeides videre med å skape flere arbeidsplasser 
tilknyttet reiselivet i regionen, og markedsføre Dalane for virksomheter innen ny kraftkrevende 
industri og stedsuavhengige arbeidsplasser.

Flere som går og sykler på korte reiser

I byen og tettstedene er det mulig å gå eller sykle til daglige aktiviteter. Det skal planlegges og 
bygges sammenhengende nett for gående og syklister i byen og de større tettstedene. Nettet 
skal knytte boligområder, sentrum, skoler, idrettsplasser og andre målpunkt sammen. Tiltakene 
skal gi bedre folkehelse og by- og tettstedsutvikling, flere møteplasser og økt miljøvennlig 
transport.

Utvikle busstransporten

Skolerutene utgjør hoveddelen av busstransporten i Dalane og er en stor del av det allmenne 
busstilbudet. I deler av regionen bør det utprøves mer tilpasset kollektivtransport. Buss- og 
togtilbudet skal også samordnes bedre.

Styrket vedlikehold, trafikksikring og utbedringer på vegnettet

For å opprettholde standard og sikkerhet på vegnettet og ta igjen etterslepet, må drifts- og 
vedlikeholdsbudsjettene økes. Andre tiltak på vegnettet vil ha mest oppmerksomhet rettet mot 
rassikring, tunellsikkerhet og trafikksikring, samt mindre investeringer, for eksempel innenfor en 
størrelse på 20-40 millioner. Med slike kombinasjonstiltak kan det oppnås god effekt innenfor de 
rammene som finnes. 

1.  Sammendrag
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2.  Mål og strategier

Hovedmål:
I Dalane er det attraktivt å bo, arbeide, drive næring og reise

Delmål 1;
By- og tettstedsentrene er attraktive som møteplasser, utgjør knutepunkter for 
bolig- og næringsetablering, og tilbyr et bredt spekter av varer, tjenester og 
funksjoner. 

 Dette vil vi gjøre:
 - Avklare rollefordelingen mellom by-, tettsted- og grendesenter med senterstruktur
 - Lokalisere handel i by- og tettstedsentrum
 - Stimulere til by- og tettstedsutvikling, fortetting og flere møteplasser
 - Utforme parkeringsløsninger som styrker by- og tettstedsutviklingen
 - Lokalisere rett virksomhet på rett sted, etter ABC-prinsippet om lokalisering av virksom-

heter (se retningslinje 15)

Delmål 2; 
Nye boligtilbud styrker by- og tettstedsutviklingen og er tilpasset befolkningen.

 Dette vil vi gjøre:
 - Sikre bokvalitet og tilgang til friluftsområder
 - Bygge boliger innenfra og utover for å styrke byen, tettstedene og grendesentrene
 - Utnytte sentrumsnære boligområder slik at disse underbygger sentrum, ved at det tilføres 

flere folk
 - Tilpasse boligstrukturen til befolkningens behov

Delmål 3; 
Transport er effektiv, sikker, forutsigbar og miljøvennlig.

 Dette vil vi gjøre:
 - Tilpasse transportstrategiene til lokale forutsetninger
 - Legge til rette for flere gående og syklister i byen og tettstedene
 - Utvikle kollektivtransporten
 - Styrke drift og vedlikehold av vegnettet inklusive gangveg, sykkelveg og fortau
 - Rassikring, tunellsikring og investeringer på veinettet



7Regionalplan for Dalane 2019-2032

Delmål 4; 
Verdifulle natur-, kultur- og landbruksområder blir tatt vare på for langsiktig 
bruk og vern.

 Dette vil vi gjøre:
 - Ta vare på kulturlandskap og kulturmiljø, og sammenhengende natur- og friluftsområder
 - Verne om produksjonsarealene for landbruket, og avgrense tiltak og aktiviteter som kan 

være til hinder for effektiv landbruksdrift.
 - Bygge tettsteder og grender innenfra og utover for å ta vare på jordbruksarealene rundt
 - Sikre sammenhengende jordbruksmiljø og vern av matjord
 - Avgrense tiltak og aktiviteter som forstyrrer landbrukseffektiv drift

Delmål 5; 
Utvikling av næringslivet skjer gjennom styrking av eksisterende virksomheter 
og ved å skape nye arbeidsplasser i regionen.

 Dette vil vi gjøre:
 - Styrke satsingen innen fornybar energi, bærekraftig mineralnæring og ny kraftkrevende 

industri
 - Øke andelen som tar høyere utdanning for å styrke kompetansenivået i kommunene
 - Videreutvikle reiselivs- og servicenæringen
 - Styrke og videreutvikle primærnæringene
 - Styrke eksisterende næringsliv og etablere nye virksomheter gjennom entreprenørskap og 

ny innovasjon
 - Samordne regionale virkemidler og interkommunal samhandling
 - Styrke regionens attraktivitet for nyskaping

Delmål 6; 
Regionen er rustet til å håndtere et varmere, våtere og villere klima.

 Dette vil vi gjøre:
 - Samarbeide for å finne løsninger på regionens utfordringer som følge av klimaendringene
 - Håndtere klimaendringer gjennom å begrense bygging i flomutsatte områder og redusere 

forekomsten eller omfanget av naturfare 
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Regionale planer skal ha et handlingsprogram for gjennomføring. Dette skal bygge på 
målene og strategiene i planen. Handlingsprogrammet er mer detaljert innenfor by- og 
tettstedsutvikling og den delen av transportutviklingen som er direkte knyttet til tettstedsut-
viklingen. For andre deler av samferdselssektoren (riksveier, fylkesveier og regional kollek-
tivtrafikk) blir det også utarbeidet egne handlingsplaner.

Handlingsprogrammet er i hovedsak kortsiktig, med en tidshorisont på ca. 4 år. Enkelte 
aktiviteter kan ha mer langsiktig karakter. Handlingsprogrammet skal vurderes årlig, 
parallelt med økonomiplaner.

Retningslinjene innarbeides i kommunale planer
Gjennom den kommunale planleggingen har kommunene en avgjørende rolle i oppfølgingen 
av regionalplanen. I forbindelse med dette er det sentralt at retningslinjene i regionalplanen 
blir innarbeidet i kommunale planer. Dette gjør det samtidig mulig med tilpasninger ut fra 
lokale forutsetninger. I regionalplanen er det blant annet forutsatt at kommunene skal:

3.  Handlingsprogram for 2019-2030

Innarbeidelse i kommunale planer Punkt i 
retningslinjene

Innarbeide senterstrukturen i kommuneplanen og lokalisere funksjoner i 
tråd med denne

2

Avgrense sentrumsområdene i kommuneplanene 3a
Utarbeide sentrumsplaner for kommunesenter 3b
Gi retningslinjer for utforming av bygninger og fellesområder i 
sentrums- og boligområder

4/12

Stille krav til parkering som bygger opp under by- og tettstedsutvikling, 
og til sykkelparkering i byen og tettstedene

5

Utarbeide prioritering av rekkefølge for utbygging i boligområder 9
Gjennomgå arealpotensialet i eksisterende bolig- og næringsområder, 
og stille krav til arealutnyttelse i slike områder

10/16

Stille rekkefølgekrav for opparbeidelse av sosial og teknisk infrastruktur 12
Sette normer for areal til uteopphold og sikre tilgang til områder for lek 
og aktivitet

12/13

Kategorisere næringsområder etter hvilke typer virksomheter de er 
egnet for (rett virksomhet på riktig plass)

15

Infrastruktur for miljøvennlig transport må vises i kommuneplan, 
kommunedelplan eller områdeplan.

18

Regionale og statlige etater har ansvar for å støtte og veilede kommunene i planleggingen.
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Tiltak for oppfølging av strategier i planen
I handlingsprogrammet er det beskrevet en del tiltak for å følge opp strategiene i planen, der 
ansvaret for gjennomføring er fordelt mellom fylkeskommunen, kommunene og statlige etater:

Tiltak Kortsiktig Langsiktig Hovedansvar
1. Etablere samarbeidsarena for sentrums- og 

tettstedsutvikling. Kompetanseheving og utveks-
ling av erfaring.

RFK

2. Samarbeide om prosjekter for by- og 
tettstedsutvikling.

X Kommunene
RFK

3. Videreutvikle regional tilskuddsordning for 
tettstedsutvikling.

X RFK

4. Vurdere økt funksjonslokalisering og fortetting i 
sentrumsområdene, flerfunksjonell bruk og tilret-
telegging for møteplasser

X Kommunene

5. Legge til rette for flere leilighetsprosjekter i 
sentrumsnære områder.

X X Kommunene

6. Gjennomgå om det er egnede arealer i byen og 
tettstedene for lek, aktivitet og møteplasser, og 
behov for supplering.

X Kommunene

7. Planlegge og bygge ut sammenheng-
ende infrastruktur for gående og syklister i 
kommunesentrene

X X RFK, SVV, 
kommunene

8. Prøve ut ordning med behovsstyrt transport X Kolumbus
9. Styrke drift og vedlikehold på vegnettet X X RFK og SVV
10. Rassikring, flomsikring, tunellsikring, annen 

trafikksikring og utbedringer på vegnettet
X X RFK og SVV

11. Samarbeide om påvirkning slik at RV 42 blir høyt 
prioritert for tiltak i Nasjonal Transportplan

X X RFK, 
kommunene

12. Gjennomføre mulighetsstudie for transportalterna-
tiver for det sentrale Egersunds-området

X RFK og SVV

13. Utarbeide mobilitetsplan for egen virksomhet X Kommunene
14. Utarbeide felles og overordnet ROS-analyse for 

regionen
X Fylkesmannen

Kommunene
15. Tilrettelegge, styrke og synliggjøre de regionale 

næringsområdene i regionen.
X X RFK, 

kommunene
16. Styrke og videreutvikle Dalane Studiesenter, og 

arbeide for at tilbudet gjøres bedre kjent, slik at 
flere tar høyere utdanning uten å flytte fra Dalane.

X X RFK, 
kommunene

17. Arbeide for etablering av flere kompetansear-
beidsplasser i regionen.

X X RFK, 
kommunene

18. Styrke samarbeidet mellom reiselivsaktører i 
regionen og tilby ulike produktpakker.

X X RFK, 
kommunene

19. Bidra til synliggjøring av regionale aktivi-
teter som bl.a. regionalt motorsportsenter og 
Jøssingfjordsenteret.

X X RFK, 
kommunene

20. Styrke Magma Geopark som en utviklingsaktør for 
reiselivsutvikling i regionen.

X X RFK, 
kommunene

21. Skape møteplasser og nettverk for næringslivet 
med vekt på innovasjon.

X X RFK, 
kommunene

22. Koordinere og samordne det lokale, regionale, 
nasjonale og internasjonale virkemiddelap-
paratet og sikre samarbeid på tvers av 
kommunegrensene.

X X RFK, 
kommunene

23. Arbeide for at hele fylkesveg 44 blir Nasjonal 
turistvei fra Stavanger til Flekkefjord.

X RFK, SVV, 
kommunene
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Oppfølging og evaluering av planen
Et regionalt plansamarbeid er aktuelt for oppfølging av planen. Dette vil kunne være i form 
av et fast årlig møte, samt møter etter behov og initiativ fra partene. Målet med plansam-
arbeidet vil være å løfte fram saker som krever samarbeid, følge opp handlingsplanen og 
avklare behov for planendringer.

For at regionalplanen skal være et aktivt styringsredskap, er det nødvendig å følge med 
på hvordan planen fungerer i bruk, og om den regionale utviklingen er i tråd med målene i 
planen. I tabellene på de neste sidene listes det opp effektmål og indikatorer for en kontinu-
erlig vurdering av om målene nås, og for en nærmere vurdering av revisjonsbehov:

Indikatorer for måling av Regionalplan Dalane

Nr Effektmål Indikator
1.1 Handel plasseres i by- og 

tettstedssentrene
Egersund: Balansen mellom handelsomset-
ning i sentrumssonen vs andre soner

1.2 Handel plasseres i by-, kommune- 
og tettstedsentrene

Vikeså, Moi, Hauge, Egersund: Tyngdepunkt 
for ansatte i næringskode handel

1.3 Arbeidsplassintensive virksomheter i 
sentrene

Andelen A-virksomheter i definert 
sentrumsområde 

1.4 Flere og mer varierte 
senterfunksjoner

Antall og type senterfunksjoner

1.5 Kommunene detaljerer parkerings-
arealer i sentrum i tråd med egne 
parkeringsstrategier

Kommunene har en parkeringsstrategi for 
sentrumsområdene ja/nei

1.6 Funksjoner og virksomheter i 
sentrum har felles parkeringsarealer

Enkeltparkeringsplasser, som en andel av 
alle parkeringsplasser i sentrum, regiondel-
senter og kommunesentre

By- og tettstedsutvikling

Nr Effektmål Indikator
2.1 Boliger bygges innenfra og utover Innbyggernes veiavstand til sentrumsom-

rådet (median, eller kvantilfordeling) 
2.2 Tettstedsboerne har trygg tilgang til 

nærturterreng
Trygg tilgang til nærturterreng (som 
definert av SSB)

2.3 Tettstedsboerne har trygg tilgang til 
rekreasjonsarealer

Trygg tilgang til rekreasjonsarealer (som 
definert av SSB)

2.4 En større andel av tettstedsinnbyg-
gerne bor i sentrumsnære områder

Andel av tettstedsinnbyggerne som bor i 
eller nært sentrum.

2.5 Boligstrukturen er tilpasset befolk-
ningens behov

Andelen eneboliger i kommunen. 

Boligbygging
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Nr Effektmål Indikator
3.1 Flere skal velge miljøvennlige 

reisemidler
Reisemiddelfordeling, andel av reisende som 
velger kollektiv, gange og sykkel

3.2 Flere skal velge miljøvennlige 
reisemidler

Antall påstigninger på buss per kommune 

3.3 Klimagassutslipp fra veitrafikk skal 
reduseres

Tonn CO2-ekvivalenter fra veitrafikk

3.4 Infrastruktur skal oppfordre til 
gange

Antall km med fortau i regiondelsenter og 
kommunesentre

3.5 Infrastruktur skal oppfordre til 
sykling

Antall km med sykkelsti/gang-og sykkelvei i 
regiondelsenter og kommunesentre

3.6 Sentrumsarealer er tilrettelagt for 
syklister

Antall sykkeloppstillingsplasser i sentrum

3.7 Ingen skal miste livet eller bli 
alvorlig skadd i trafikkulykker

Antall døde og alvorlig skadde i trafikken, 
fem års gjennomsnitt, for hele Dalane

Samferdsel og mobilitet

Nr Effektmål Indikator
4.1 Landbruksområder skal bevares 

mest mulig sammenhengende
Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord; 
Kostra-tall 

Jordvern

Næring

Nr Effektmål Indikator
5.1 Øke forskning, utvikling og 

innovasjon i næringslivet
Patentsøknader fra Dalane, tre-års 
gjennomsnitt

5.2 Dalane blir ledende på kunnskap 
og utvikling på vindenergi/
fornybar energi

En indikator for aktivitet på Langholmen + + 
Nærmere definert når man vet hvilken form 
det tar

5.3 Flere sysselsatte har høyere 
utdanning

Andel sysselsatte med arbeidssted i Dalane 
som har høyere utdanning

5.4 Flere tar utdanning ved Dalane 
studiesenter

Antall kursdeltakere per år

5.5 Flere overnattinger hos overnat-
tingsbedrifter i Dalane

Antall overnattinger per år

5.6 Flere arbeidsplasser i reiseliv Antall sysselsatte i næringskode 55 (reiseliv) 
og 56.1 (restauranter) med arbeidssted i 
Dalane
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Evalueringsplan
Alle indikatorer vil inngå i en nullpunktrapport i 2019, en midtveisrapport i 2026 og en 
sluttrapport i 2030. Dato for rapportering kan forskyves, for å sammenstille større databe-
stillinger (eks. reisevaneundersøkelse) med andre planer og prosesser. 

Løpende rapportering
Toårig rapportering på følgende indikatorer. Indikatorene 1.1 og 2.1 vil inngå dersom nye 
data er blitt kjøpt inn. Dette vil ikke bli gjort utelukkende for toårsrapportering. 

Nr Effektmål Indikator
1.1 Handel plasseres i by- og 

tettstedssentrene
Egersund: Balansen mellom handelsom-
setning i sentrumssonen vs andre soner

2.1 Boliger bygges innenfra og utover Innbyggernes veiavstand til sentrums-
området (median, eller kvantilfordeling) 

2.2 Tettstedsboerne har trygg tilgang til 
nærturterreng

Andel tettstedsboere med trygg tilgang 
til nærturterreng 

2.3 Tettstedsboerne har trygg tilgang til 
rekreasjonsarealer

Andel tettstedsboere med trygg tilgang 
til rekreasjonsarealer

2.4 En større andel av tettstedsinnbyg-
gerne bor i sentrumsnære områder

Andel av tettstedsinnbyggerne som bor i 
eller nært sentrum.

2.5 Boligstrukturen er tilpasset befolknin-
gens behov

Andelen eneboliger i kommunen. 

3.2 Flere skal velge miljøvennlige 
reisemidler

Antall påstigninger på buss per 
kommune 

3.3 Klimagassutslipp fra veitrafikk skal 
reduseres

Tonn CO2-ekvivalenter fra veitrafikk

3.6 Ingen skal miste livet eller bli alvorlig 
skadd i trafikkulykker

Antall døde og alvorlig skadde i trafikken, 
fem års gjennomsnitt, for hele Dalane

5.3 Flere sysselsatte har høyere utdanning Andel sysselsatte med arbeidssted i 
Dalane som har høyere utdanning

5.6 Flere arbeidsplasser i reiseliv Antall sysselsatte i næringskode 55 
(reiseliv) og evt 56.1 (restauranter) med 
arbeidssted i Dalane
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Retningslinjer og planbestemmelse gir rammer for videre planlegging
Regionale planer er et politisk rammeverk som legger føringer for areal- og transportfor-
valtningen i regionen. Planen gir retning og er gjensidig forpliktende for kommunal, regional 
og statlig planlegging. Med dette gir planen et grunnlag for videre plansamarbeid, og med 
oppfølging av planen kan konflikter bli redusert. Føringene i planen står i retningslinjer og 
planbestemmelse.

Regionale planbestemmelser gjelder foran godkjente kommuneplaner, kommunedelplaner 
og reguleringsplaner. Dette innebærer at tiltak eller planer som er i strid med en regional 
planbestemmelse er ulovlig. I planen er det utformet en planbestemmelse om at ny eller 
utvidet handelsvirksomhet bare skal skje i sentrumsområdene. Samtykke til å fravike fra 
regional planbestemmelse kan bli gitt av fylkeskommunen, etter samråd med fylkesmannen 
og de aktuelle kommunene.

Retningslinjer i regionale planer er regionale spilleregler for å oppnå de felles målene 
for utvikling i regionen. Retningslinjene er forankret i plan- og bygningsloven og kan gi 
grunnlag for regionale og statlige myndigheter til å fremme innsigelse dersom nye planfor-
slag er i strid med disse.

Retningslinjer for senterutvikling
1. Om retningslinjer for sentrumsutvikling og lokalisering av handel
Handel og andre funksjoner som er publikumsrettede eller besøks-/arbeidsplassintensive, 
skal bli lokalisert slik at de bidrar til attraktive tettstedsentre med godt funksjonstilbud.

2. Senterstruktur og lokalisering av publikumsrettede eller  
besøks-/arbeidsplassintensive funksjoner

Senterstruktur for Dalane

4.  Retningslinjer og regional 
         planbestemmelse for handel

Regional planbestemmelse

Regional planbestemmelse for lokalisering av handel:
Nyetablering eller utvidelse av eksisterende handelsvirksomhet er bare tillatt i områder 
som er avsatt til sentrumsformål, slik disse er lokalisert, dimensjonert og avgrenset i 
gjeldende kommuneplans arealdel eller kommunedelplan, jf. senterstrukturkartet på side 
14. Unntak for nærbutikk og for varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og 
andre større byggevarer, går fram av retningslinjene.

Virkning av regional planbestemmelse:
Regional plan med planbestemmelse innebærer at det ikke kan gis tillatelse til tiltak som 
er i strid med planbestemmelsen. Regional planbestemmelse gjelder foran godkjente 
kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

For unntak fra regional planbestemmelse, se punkt 6.

Senterkategori Sentrum
Regionsenter for Dalane Egersund
Kommunesenter Moi, Hauge, Vikeså
Tettsteds-/grendesenter Helleland, Hellvik, Ualand, Eik
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3. Avgrensing av senter i 
senterstrukturen

Sentrumsformål i byen og tettstedene 
skal være avgrenset i kommunepla-
nens arealdel. Avgrensningen skal ta 
utgangspunkt i områder for lokalisering 
av handel og legge til rette for kompakt 
utbygging, slik at det blir naturlig å gå 
innenfor sentrumsområdet. For tettsted-
senter/grendesenter kan avgrensningen 
også bli gjort gjennom kommunedelplan 
eller områderegulering.

For regionsenter og kommunesenter 
bør det utarbeides sentrumsplaner for å 
avklare muligheter for videre utvikling.

Nærbutikk/nærservice skal ikke konkur-
rere med sentre i senterstrukturen, 
men være lokalisert i tilknytning til 
lokale boligområder, og ikke primært 
være basert på forbipasserende langs 
hovedvei.

Endring av senterstrukturen skal 
behandles som del av kommuneplanens 
arealdel.

Bjerkreim

Sokndal

Lund

Eigersund
Hellvik

Vikeså

Helleland
Eik

Ualand

Egersund

Moi

Hauge

Regionsenter

Kommunesenter

Tettstedssenter

 /grendesenter

a. Funksjoner som er publikumsrettede eller 
besøks-/arbeidsplassintensive skal være lokali-
sert i sentrum av byen og tettstedene og 
tilpasset det omlandet som funksjonene skal 
dekke.

b. Viktige publikumsrettede eller besøks-/arbeids-
plassintensive funksjoner som bare blir gitt på 
ett sted i Dalane, skal være lokalisert i Egersund 
sentrum.

c. Viktige publikumsrettede eller besøks-/arbeids-
plassintensive funksjoner som bare blir gitt på 
ett sted i en kommune, skal være lokalisert i 
kommunesenteret.

d. I tettsteds-/grendesenter skal det ikke etableres 
tilbud som konkurrerer med sentre høyere i 
senterstrukturen.

Publikumsrettede funksjoner:
Publikumsrettede funksjoner er offent-
lige og private funksjoner rettet mot 
allmennheten og med personlig oppmøte. 
Eksempel kan være helse, kultur, offentlig 
administrasjon, overnatting/servering, 
økonomisk/juridisk/personlig/annen 
tjenesteyting osv.

Besøks-/arbeidsplassintensive 
funksjoner:
Funksjoner som har mange besøkende og/
eller ansatte i forhold til arealbehovet.
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4. Utforming av bygningsmiljø
Ved endring av kommuneplanen blir det gitt retningslinjer for 
utforming av bygninger og fellesområder i sentrumsområdene som

a. tilfører kvaliteter til byen og tettstedssentrene

b. legger til rette for attraktiv by- og stedsutvikling

c. innbyr til økning i tallet på gående og syklister

Krav til estetikk, arkitektonisk kvalitet, kulturminner, kulturmiljø 
lokalklima og universell utforming skal ivaretas. Forretningsbygg bør 
utformes med aktive, åpne og oppdelte fasader i første etasje mot 
handlegater og sentrale byrom, og med direkte innganger utenfra. 
Ved boligbygging i sentrumsområdene bør førsteetasjen bli avsatt til 
handel, kontor, servicevirksomhet eller lignende.

5. Parkering som bygger opp om tettstedsutviklingen
For regionsenteret og kommunesentrene skal kommunale planer 
stille krav til parkering som bygger opp under sentrumsutvikling og 
økt miljøvennlig transport. Sentrumsområder bør være prioritert for 
bygninger og møteplasser, mens større parkeringsareal bør legges i 
ytterkant av byen og tettstedene. Nærings- og besøksparkering bør 
være tilpasset by- og tettstedsstrukturen.

Innenfor byen og tettstedene bør det være minimumsnormer for 
sykkelparkering i sentrumsområder, næringsområder og konsentrerte 
boligutbygginger.
I boligområder med konsentrert utbygging bør det være felles 
parkering for å redusere konflikt med utearealer og gangsoner.

Retningslinjer for lokalisering og dimensjonering av handel
6. Unntak fra regional planbestemmelse om lokalisering av 

handel i sentrumsområder
Nærbutikk og nærservice er et tilbud til det lokale bomiljøet utenom 
senterstrukturen. Nærbutikk er en eller flere butikker med daglig-
varer (handel med hovedvekt på mat og drikke), bakeri eller blomster. 
Nærservice er mindre publikumsrettede virksomheter i selvstendige 
enheter som kan bli etablert i sammenheng med nærbutikk, slik som 
frisør, kafe og apotek. Tilbudet kan ikke etableres hvis det konkurrerer 
med etablerte sentre. Nærbutikk og nærservice har en arealgrense på 
inntil 500 m² BRA til handel og inntil 250 m² BRA til andre publikums-
rettede virksomheter.

På næringsområder innenfor eksisterende tettsted, kan kommunene 
avsette områder for salg av varegruppene biler, båter, landbruks-
maskiner, trelast og andre større byggevarer. Områdene skal være 
avgrenset i kommuneplanen med krav om tilhørende bestemmelser 
som sikrer type handel og brutto forretningsareal. Ikke plasskrevende 
varer som naturlig hører til de nevnte plasskrevende varegruppene, 
er det tillatt å selge på maksimalt 15 % av salgsarealet, avgrenset 
oppover til 250 m² BRA.
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7. Dimensjonering av handel
For å sikre en balansert fordeling av handel og unngå at sentre 
utkonkurrerer hverandre, er det senteret sitt handelsomland og 
nivå i senterstrukturen som blir lagt til grunn for dimensjonering av 
samlet bruksareal til handel i hvert senter. Sentrenes handelsomland 
omfatter innbyggere i nærområdet til senteret, avgrenset mot andre 
sentre.

Sentre på høyere nivå i senterstrukturen blir dimensjonert for en 
høyere dekning av lokal handel enn sentre på lavere nivå.

Retningslinjer for boligbygging
8. Om retningslinjer for boligbygging
Boligbyggingen skal bidra til korte avstander til daglige gjøremål, 
effektiv arealbruk, differensiert boligstruktur, bokvalitet og gode 
bomiljøer, og gi grunnlag for miljøvennlig transport.

9. Prioritering og rekkefølge i boligbyggingen
Ny boligbygging bygger opp om eksisterende by-, tettsteds- og 
grendestruktur for å styrke denne. Prioritering og rekkefølge i utbyg-
gingen skal skje innenfra og utover i hvert tettstedsområde.

1. prioritet: Flere boliger i by- og tettstedssentre. Fortetting og 
transformasjon/omforming på allerede utbygd areal.

2. prioritet: Boliger i sentrumsnære områder med høy andel 
gående og syklister.

3. prioritet: Langsiktig rekkefølge med utvikling innenfra og 
utover i hvert tettstedsområde.

I spredtbygde områder uten tettstedssenter kan det bli planlagt for et 
mer differensiert bosettingsmønster.

Virkeområder for handel:
All handel til private sluttbrukere er omfattet av regional 
planbestemmelse og retningslinjer. Dette inkluderer også utleve-
ringssted til kunder for varer som er kjøpt via netthandel, og 
visningslokaler (show-room). Engroshandel, dvs. salg for videre-
salg til andre, er ikke omfattet.

Biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større 
byggevarer:
Varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre 
større byggevarer er her definert som virksomheter hvor 
varespekteret er begrenset til primærvarene og tilsvarende 
varer. Eksempelvis kan varegruppen biler omfatte motorsykler 
og campingvogner, varegruppen båter kan omfatte båthengere, 
varegruppen landbruksmaskiner kan omfatte anleggsmaskiner, 
varegruppen andre større byggevarer kan omfatte byggevarer 
som stein, grus og sement i tillegg til trelast.
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10. Arealregnskap og arealutnyttelse i boligområder
Ved revisjon av kommuneplanens arealdel, skal potensialet for 
boligbygging i godkjente byggeområder bli gjennomgått, inkludert 
potensialet for fortetting.

Kommunene skal stille krav til tetthet i boligbyggingen for å 
utnytte areal i sentrum og i tettstedene på en god måte. Krav til 
tetthet gjelder både ved utbygging på ledig areal og ved fortet-
ting/omforming på allerede utbygd areal. Normene for tetthet må 
forankres som bestemmelser til kommuneplanen:

Arealutnyttelse i og nær 
sentrum

Arealutnyttelse 
innenfor tettsted 

Egersund Innenfor ca. 750 m: 
4-8 boliger/dekar

Min. 2,5 boliger/
dekar

Moi, Hauge, 
Vikeså

Innenfor ca. 500 m: 
Minimum 3 boliger/dekar

Min. 2 boliger/
dekar

Helleland, 
Hellvik, Ualand, 
Eik

Innenfor ca. 500 m: 
Minimum 2 boliger/dekar

Kravene til tetthet må ses i forhold til tomtestørrelse, utforming, 
estetikk, terreng og stedets karakter ellers. Kommunen kan diffe-
rensiere kravene, så lenge samlet utbygging tilfredsstiller normen 
for tetthet.

11. Variert boligstruktur
Kommunene bør legge til rette for et variert boligtilbud som er i 
samsvar med forventet framtidig befolkningsstruktur. Det bør særlig 
bli vurdert behov for flere leiligheter i byen og de større tettste-
dene. I Norge foregår store deler av livet i egen bolig. De fleste 
steder er tilbudet av kafeer, restauranter og andre tilbud ikke som i 
varmere strøk, og mat lages i stor grad hjemme.
Bo-enheter mindre enn 45 m² er ikke tilrådelig.

12. Bokvalitet
Kommuneplanene bør ha rekkefølgekrav for å sikre at grunnleg-
gende sosial og teknisk infrastruktur er på plass før brukstillatelse 
blir gitt.
Kommunene skal i overordnede planer gi retningslinjer for 
utforming av bygninger og fellesområder i boligområdene som:

 - Tar vare på barns interesser, lekeområder, barnetråkk
 - Tar hensyn til levekårssituasjonen i området
 - Tar vare på krav til estetikk, arkitektonisk kvalitet, kultur-

minner, kulturmiljø, lokalklima og universell utforming
 - Tar vare på eksisterende blå- og grøntstruktur
 - Styrker identitet, tilfører områdekvalitet, og er tilpasset 

omgivelsene
For å sikre bokvalitet og areal for uteopphold og aktivitet, skal 
kommuneplanene stille krav til minste areal for felles uteopphold i 
bolig- og sentrumsområder. Arealet må være mest mulig sammen-
hengende, ha trafikksikker adkomst fra boligene, være tilfredsstil-
lende solbelyst og skjermet fra trafikk, forurensning og støy.

Utregning av boligtetthet:
Boligtetthet skal regnes ut 
med utgangspunkt i areal 
som tilhører boligområdene. 
Dette inkluderer uteareal og 
lekeplasser, grøntstruktur, 
parkering, interne veier og 
infrastruktur, og andre tilhø-
rende arealer. Dette kan ofte 
tilsvare områdeavgrensningen 
i overordna plan, som for 
eksempel kommuneplanen. 
Avstander blir målt fra midt i 
sentrumskjernen.

Tetthet i boligbyggingen 
avhenger av størrelse, 
utforming og kvalitet. Følgende 
tetthet er vanlig for ulike typer 
bygninger:

Boligtype Vanlig 
tetthet

Konsentrert 
småhusområde

2-4 
boliger per 
dekar

Variasjon med 
konsentrerte 
småhus og 
lavblokk i 3-4 
etasjer

5-6 
boliger per 
dekar

Lavblokk i 3-4 
etasjer

7-8 
boliger per 
dekar

Blokk i 5-6 
etasjer

10-12 
boliger per 
dekar
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Krav til minste felles areal til uteopphold per bolig:

Område Minste felles areal for uteopphold 
på terreng per boenhet

I tettstedsområder Minimum 30 m²
Innenfor sentrumsområder Minimum 16 m²

Alle boenheter bør ha egnet privat uteplass som er skjermet for 
innsyn og har gode solforhold.

13. Tilgang til områder for lek og aktivitet
Kommunene må sørge for at det er tilgang til områder for variert 
lek og aktivitet for alle aldersgrupper i bolig- og sentrumsområder. 
Behov for lekeområder skal bli ivaretatt i hver enkelt utbygging. 
Kommunen kan vurdere lekeplasser og aktivitetsareal for flere bolig-
områder under ett, dersom dette vil gi en bedre kvalitativ utforming, 
og kravene til nærhet og trafikksikker adkomst ellers kan bli tilfreds-
stilt. Større lekeområder bør være offentlig tilgjengelige.

Retningslinjer for næringsvirksomhet
14. Om retningslinjer for næringsvirksomhet
Lokalisering av rett næringsvirksomhet på rett sted skal bidra til 
effektiv bruk av attraktive næringsområder, god tilgjengelighet til 
arbeidsplasser og funksjoner, redusert transportbehov, samt styrke 
grunnlaget for miljøvennlig transport og sentrumsutvikling.

15. Lokalisering av næringsvirksomheter
Lokalisering av næringsvirksomheter skal være basert på virksom-
hetenes areal- og transportegenskaper etter prinsippet om rett 
virksomhet på rett sted (ABC-prinsippet):

A. Arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter skal være 
lokalisert i by- og tettstedsentre, med høy tilgjengelighet for 
gående og syklister. Virksomhetene bør få høy arealutnyt-
telse og høy parkeringsdekning for sykkel.

B. Virksomheter med middels arbeids- og besøkstetthet skal 
være integrert i tettstedsstrukturen, med god gang- og 
sykkeltilgjengelighet. Virksomhetene bør få en middels 
arealutnyttelse og høy parkeringsdekning for sykkel.

C. Virksomheter med lav arbeidsplass- og besøkstetthet bør 
være nær hovedvegnettet og kan ha lavere arealutnyttelse 
og lavere tilgjengelighet for gående og syklister.

Kommunene bør kategorisere næringsområdene i kommuneplanen 
og vurdere om de er egnet for ulike typer næringsvirksomhet, basert 
på strategien om rett virksomhet på rett sted og tilpasset til lokale 
forhold. Se også tabell side 28.

Minste felles areal for 
uteopphold:
Minste felles areal for uteopp-
hold er areal som er egnet til 
lek, opphold og rekreasjon, og 
omfatter den ubebygde delen 
av tomta som ikke er avsatt til 
trafikkareal. 

Restarealer, bratte arealer, 
areal til private uteplasser, og 
areal som er avsatt til felles-
funksjoner som avfallshåndte-
ring, sykkelstativ og lignende 
skal ikke regnes med.
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16. Arealregnskap og arealutnyttelse i næringsområder
Ved revisjon av kommuneplanens arealdel, bør potensialet for 
næringsbygging i godkjente byggeområder bli gjennomgått, inkludert 
potensialet for fortetting og omforming. Kommunene bør vurdere å ta 
ut områder som ligger ugunstig til med tanke på transport.
Kommunene bør innføre bestemmelser for arealutnyttelse i tettsteds-
nære næringsområder, for å sikre effektiv arealbruk ut fra lokale 
forutsetninger.

Retningslinjer for mobilitet
17. Samordning av areal- og transportutviklingen
Strategier for utvikling av statlig, regional og kommunal transport-
infrastruktur skal være samordnet med regionale strategier og rekke-
følge for by-, tettsteds- og arealutvikling.

18. Tilrettelegging for god tilgjengelighet, trafikksikkerhet og 
miljøvennlig transport

Transportinfrastrukturen i hele regionen (statlig, regional og 
kommunal) skal utvikles for å gi god tilgjengelighet, bedre trafikk-
sikkerhet og styrke miljøvennlig transport. Universell utforming skal 
ligge til grunn for alle deler av infrastrukturen og transporttilbudet.

Utviklingsstrategiene for miljøvennlig transport er differensiert 
mellom ulike deler av regionen. Se tabell side 34.

For kommunesentre og andre større tettsteder skal det utvikles et 
trafikksikkert og sammenhengende hovedsykkelnett og sammen-
hengende transportnett for gående innenfor tettstedene. Langs 
hovedsykkelnettet i tettsteder bør syklende separeres fra gående og 
motorisert trafikk. Infrastrukturen for miljøvennlig transport må vises 
i kommuneplan, kommunedelplan eller områdeplan.

Kommunene bør ha krav om mobilitetsplan ved etablering av store 
offentlige og private virksomheter. Mobilitetsplanen skal beskrive 
transporttilbudet, vise forventet reisemiddelfordeling for virksom-
heten (ansatte og besøkende), og identifisere tiltak for å stimulere til 
økt bruk av miljøvennlig transport.

Retningslinjer for landbruks-, natur- og friluftsområder:
19. Forvaltning av LNF-områdene
Landbruks-, natur- og friluftsområdene skal bevares mest mulig 
sammenhengende og uten fysiske tiltak, med unntak for nødvendige 
landbrukstiltak og enkel tilrettelegging for friluftsliv.

20. Gårdshus på landbrukseiendom
Oppføring av gårdshus skal kun tillates hvis søker kan dokumentere 
et aktuelt driftsmessig behov med bakgrunn i ressursgrunnlaget på 
gården og den aktuelle produksjonen.

21. Boligeiendommer i LNF-områdene
Fradeling av gårdshus fra landbrukseiendommer med bruksendring til 
fritt omsettelige bolighus må eventuelt vurderes gjennom dispensa-
sjon. Slike boligetableringer bør bare unntaksvis skje i områder med 
et lavt konfliktnivå i forhold til LNF-interessene.
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22. Fradeling av tun
Fradeling av tun ved salg av resteiendom som tilleggsjord til nærlig-
gende bruk, kan vurderes hvis søknaden innebærer en god bruks-
rasjonalisering. Slik fradeling av tun fra landbruks- til boligformål 
innebærer en bruksendring som krever dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven.

Boligfortetting på fradelte tun eller på boligeiendommer i 
LNF-områdene er ikke ønskelig av hensyn til landbruksdriften. Unntak 
kan vurderes i områder med særlige bosettingshensyn på steder med 
et lavt konfliktnivå i forhold til LNF-interessene.
Størrelsen på fradelte tun bør begrenses til bolighus med naturlig 
tomt og skal ikke inkludere jordbruksareal.

Driftsbygninger bør ved bruksrasjonaliseringer følge tilleggsjorden 
i saker der det ligger til rette for det. For driftsbygninger med liten 
driftsmessig verdi bør kommunen i samråd med søker vurdere vilkår 
om riving.

23. Nye driftsbygninger
Nye driftsbygninger bør plasseres som en integrert del av eksis-
terende tun og normalt uten omdisponering av dyrka jord. Ved 
søknad om etablering av landbruksbygg på dyrka jord, må 
kommunen vurdere alternative plasseringer.

24. Massefyllinger
Areal i LNF-område som myr, ugjødslet beite m.m. som er verdifulle 
for biologisk mangfold, vannkvalitet og landskap, skal ikke brukes til 
fylling av masser.
Massefyllinger i LNF-områder må behandles gjennom plan eller 
dispensasjon dersom fyllingen går ut over hva som er et landbruks-
messig behov.  

Fylling av rene gravemasser på landbruksareal må eventuelt utføres 
slik at arealet etter tilbakeføring får en minst like god landbruks-
messig kvalitet som før fyllingen.

25. Bevaring av matjord ved utbygging
Matjord fra nye godkjente byggeområder skal brukes som en ressurs 
på en bærekraftig og landbruksmessig forsvarlig måte for videre bruk 
til matproduksjon.

26. Retningslinjer for LNF-områdene for spredt 
boligbebyggelse

For å ivareta bosettingshensyn og et variert bo-tilbud kan det 
i kommuneplanen settes av områder til spredt boligbygging. 
Utgangspunktet er at bebyggelsen skal være spredt slik at områdets 
overveiende karakter skal være åpen og ubebygd.

Hvis byggetillatelse skal kunne gis på grunnlag av kommuneplanen, 
må planen ha konkrete lokaliseringsbestemmelser slik at hensynet 
til LNF-interessene blir vurdert og avklart. Miljømessige ulemper for 
landbruksdriften må forebygges med lokaliseringskriterier som angir 
minsteavstand mellom bolighus og dyrka mark, gårdstun, innmarks-
beite m.m.
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27. Retningslinje om håndtering av matjord i byggeprosjekt
Matjord er levende materiale som stiller andre krav til håndtering og 
mellomlagring enn mineralske masser. Når matjord må flyttes, bør 
det skje direkte, uten lagring, jf. også retningslinjer i Regionalplan 
for massehåndtering (2018-2040). Kommunene må gjennom regule-
ring sikre landbruksfaglig god håndtering av matjord i byggepro-
sjekt. I dette ligger også en avklaring av hvilke områder matjorden 
eventuelt skal flyttes til for å oppnå en mest mulig tjenlig løsning for 
landbruket.

Retningslinjer for klimatilpassing og vannmiljø
28. Naturfare
Det skal ikke legges til rette for utbygging i områder med økende 
naturfare som flom, vind, skred og havnivåstigning. Dersom 
det likevel vurderes å bygge i flomutsatte områder, krever dette 
avbøtende tiltak mot flomskader.

29. Overvannshåndtering
Planlegging skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering. 
Kommunene må sikre at avløpssystemene har nok kapasitet til å ta 
unna forventet økt nedbørintensitet og nedbørsmengde, gjerne med 
bruk av grønne infiltrasjonsområder og åpne vannveier.
Overvannsløsninger skal ta hensyn til og fortrinnsvis forbedre stedets 
økologiske systemer og øke det biologiske mangfoldet.

30. Vannmiljø
Vannmiljø skal være et vurderingsmoment i planarbeid for all 
utbygging som kan påvirke vann. Elver og bekker bør ikke lukkes og 
helst bevares så nært opptil sin naturlige form som mulig. I planer 
som berører allerede lukkede eller sterkt påvirkede vassdrag skal 
det vurderes om, og eventuelt legges til rette for, at vassdraget kan 
gjenåpnes og restaureres.

Målene i vannforvaltningsplanen for Rogaland skal innarbeides i 
kommunale planer.

Hensynssoner bør benyttes i arealplaner som omfatter sårbare 
vassdrag, for å bevare arealer som er viktige for fordrøyning av 
nedbør og å beskytte vannmiljøet.
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5.  Planbeskrivelse

Hva er Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane?

Regionalplanen erstatter 
Fylkesdelplan for areal og 
transport i Dalane 2005-2015. 
Planen legger felles og langsik-
tige rammer for arealbruk og 
transportutvikling i regionen. 
Planen bygger på prognoser for 
folketall, arealbruk og transport 
fram mot 2050, men har likevel 
mest oppmerksomhet rettet 
mot utviklingen i planperioden 
2019-2030. 

Planområdet dekker de fire 
kommunene Bjerkreim, 
Eigersund, Lund og Sokndal. 

Planen er utarbeidet og 
blir vedtatt av Rogaland 
fylkeskommune.

Tema i planen
Planen inneholder mål om utvikling av en attraktiv region med levende by og tettsteder, med 
korte avstander i dagliglivet, med miljøvennlig og effektiv transport, med gode bo-kvaliteter 
og god folkehelse, og med langsiktig forvaltning av arealverdiene.

Plandokumentet er delt inn i tre deltema:
 - Attraktiv by og attraktive tettsteder
 - Transport
 - Landbruk og næring

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Samfunnet endrer seg over tid. Tilbudene, tjenestene og de fysiske løsningene bør til enhver 
tid være tilpasset til folks behov.

En regional areal- og transportplan har som oppgave å samordne planleggingen av areal- og 
transportsektorene i regionen. Til planen er det laget et utfordringsdokument, Mulighetene i 
Dalane. Med utgangspunkt i samfunnsendringene er det avdekket flere regionale utfordringer 
som det er behov for å ta tak i. Målene og strategiene i planen gir retningen på en ønsket 
samfunnsutvikling, og retningslinjene er styringsverktøy. Videre er den nødvendige oppføl-
gingen i form av handlinger og tiltak beskrevet i handlingsprogrammet. Det er også uttrykt 
et sterkt ønske fra kommunene at planen skal være et verktøy som stimulerer til en ønsket 
samfunnsutvikling.

Formålet med planen er dermed å skaffe til veie verktøy for styring, veiledning og gjennom-
føring av tiltak.
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Organisering av planarbeidet
Rogaland fylkeskommune er planmyndighet for regionale planer. Planen er utarbeidet i 
samarbeid med kommunene i regionen og statlige etater. Arbeidet har vært ledet av en politisk 
styringsgruppe med ordførerne i kommunene sammen med fylkestingspolitikere. En adminis-
trativ prosjektgruppe har forberedt underlaget for styringsgruppa. I denne har representanter 
fra kommunene, Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, Statens vegvesen og 
Jernbanedirektoratet deltatt. Rogaland fylkeskommune har ledet styrings- og prosjektgrup-
pene, og har hatt ansvar for prosjektledelsen i arbeidet.

Planprosess og medvirkning
Planprogrammet for planen ble vedtatt i desember 2017, og la rammene for organisering og 
gjennomføring av arbeidet. Programmet skisserte hvilke temaer som planen skulle ta opp, 
og pekte på behovet for utredninger om sentrale utviklingstrekk. Styrings- og prosjektgrup-
pene deltok i utarbeidelsen av planprogrammet, og andre kommunale organer ble orientert 
underveis. 

Etter utredningsfasen ble kunnskapsgrunnlaget for planen sammenfattet i et eget dokument 
som beskriver utviklingstrekk og utfordringer. Dokumentet er kalt Mulighetene i Dalane. 
Prosjekt- og styringsgruppa arbeidet med innholdet i dette dokumentet hele våren 2018, og et 
endelig dokument ble presentert i september 2018.

Prosjekt- og styringsgruppa har gitt innspill til hva som er de viktigste utfordringene og 
verdiene i regionen, og hva som ønskes oppnådd med regionalplanen. Sammen med 
Mulighetene i Dalane har dette gitt grunnlag for å prioritere hvilke behov planen skal dekke, 
og hvilke mål og strategier som er nødvendige for å tilfredsstille disse behovene.
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6.  Attraktiv by og attraktive tettsteder

Dette vil vi oppnå:

By- og tettstedsentrene er attraktive som møteplasser, utgjør knutepunkter for bolig- og 
næringsetablering, og tilbyr et bredt spekter av varer, tjenester og funksjoner. 

Dette vil vi gjøre:

 - Avklare rollefordelingen mellom by-, tettsted- og grendesenter med senterstruktur
 - Lokalisere handel i by- og tettstedsentrum
 - Stimulere til by- og tettstedsutvikling, fortetting og flere møteplasser
 - Utforme parkeringsløsninger som styrker by- og tettstedsutviklingen
 - Lokalisere rett virksomhet på rett sted, etter ABC-prinsippet om lokalisering av 

virksomheter (se retningslinje 15)
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Gode og funksjonelle urbane områder
Det er grunn til å framheve de urbane kvalitetene som Egersund og de andre 
kommunesentrene i Dalane har, og Egersund var nominert til Statens pris for 
attraktiv by i 2017. De fire kommunesentrene ligger vakkert til i landskapet, og det 
er ingenting å klage på med tanke på de fysiske forutsetningene. Det er likevel areal-
bruken, tilbudene og innholdet generelt i byen og tettstedene som avgjør hvor vidt vi 
vurderer dem som gode og velfungerende eller ikke.

Livskraftige byer og tettsteder 
byr på handel, kultur- og 
rekreasjonstilbud, mange 
boliger og arbeidsplasser. 
Et velfungerende tettsted er 
også viktig for de spredtbygde 
områdene. 

Mulighetsstudie for Egersund sentrum

1
2 3

4

1. Sentrum
2. Sone med høy gang-
    /sykkelandel
3. Økende gange og sykling 
    pga tett utbygging og
    god infrastruktur
4. I hovedsak bilbasert

Eigersund kommune har utarbeidet en egen mulighetsstudie for utvikling 
av Egersund sentrum. Regionalplan for Dalane skal være med og bidra til 
realisering av intensjonene i mulighetsstudien.



26 Regionalplan for Dalane 2019-2032

Rollefordeling mellom by-, tettsted og grendesentrene 
(senterstruktur)
Byen og flere større og mindre sentre i regionen tilbyr ulike funksjoner, tjenester 
og tilbud som innbyggerne trenger: handel, boliger, arbeidsplasser, private service-
funksjoner, offentlige funksjoner, møteplasser, kultur og så videre. Sentrene er 
viktige for identitet, bosetting, nærhet til daglige behov og reiseliv. Det er viktig 
å styrke sentrene som knutepunkt for sine omland, da det er tilbudene i sentrene 
som gjør det mulig å bo godt i utkantene.

Senterstrukturen skal tydeliggjøre en langsiktig rollefordeling mellom sentrene. 
Dette innebærer at lokalisering av funksjoner skal skje i sentre som samsvarer med 
det omlandet som funksjonene skal dekke: regionale funksjoner i regionale sentre, 
og lokale funksjoner i lokale sentre.

Retningslinjene til senterstrukturen har krav om at publikumsrettede og besøks-/
arbeidsplassintensive funksjoner skal lokaliseres i sentrum, og at de skal være 
tilpasset det omlandet som funksjonene skal dekke. Sentre i senterstrukturen er 
valgt ut fra omfanget av arbeidsplasser, innbyggertall, og private og offentlige 
senterfunksjoner som handel, service, offentlige kontor og tjenesteytelse. Se kart 
side 14.

Det er foreslått inndeling av senterstrukturen med tre kategorier: regionsenter, 
kommunesenter og tettsteds-/grendesenter.

Senterkategori Senter Formål
Regionsenter Egersund sentrum Opprettholde og styrke tilgjengelighet til 

et bredt utvalg av funksjoner innenfor 
Dalane.

Kommunesentre Hauge, Moi og 
Vikeså

Tilgjengelighet til de mest vanlige 
funksjonene i større tettsteder og innenfor 
rimelig avstand i alle deler av kommunen.

Tettstedssentre/ 
grendesentre

Eigerøy, Eik, 
Helleland, Hellvik, 
Ualand

Nærhet til daglige behov i tettsteder og 
grender. 

Senterkategori Funksjoner
Regionsenter for 
Dalane

Publikumsrettede eller besøks-/arbeidsplassintensive 
funksjoner med regionalt omland.

Kommunesentre Publikumsrettede eller besøks-/arbeidsplassintensive 
funksjoner rettet mot eget tettsted og kommune for øvrig.

Tettstedssentre/ 
grendesentre

Lokale funksjoner rettet mot eget tettsted/grend.
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Handel i sentrum
Handel er og har vært grunnlag for utvikling av de fleste tettstedene. Handel bidrar 
mest av alle formål til at det kommer folk til sentrene. Dette er viktig for den 
funksjonen sentrene har som lokal møteplass. Det lokale markedsgrunnlaget for handel 
er ofte begrenset, og det har mye å si for senterutviklingen hvor enkelte virksomheter 
blir lokalisert. Planen legger opp til at ny handel skal lokaliseres i sentrumsområdene 
og bidra til å opprettholde og øke aktiviteten i disse. Det er viktig å følge opp med lokal 
tilrettelegging for at slike lokaliseringer skal være mulige. For å få til en god lokalisering 
av handelstilbudene er det nødvendig med flere virkemidler. Disse er:

 - Regional planbestemmelse med krav om lokalisering av handel i sentrum. 
Unntak for biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer har til 
nå vært vanlig. 

 - Retningslinje for avgrensing av senterområdene i kommuneplanene.
 - Handelstilbudet må være dimensjonert i tråd med handelsomlandet og nivået 

i senterstrukturen.

Netthandel vil kunne være en av de virkelig store samfunnsendringene 
som kommer, og det er ennå vanskelig å si hvilke konsekvenser netthan-
delen vil få for handel i byene og tettstedene. Amazon og andre tilsva-
rende firma har som konsept å levere bestilte varer på døra i løpet av 
en dag. De langsiktige konsekvensene av dette er ukjente. Sentrum må 
antakelig satse mye mer på service og opplevelsestilbud for å greie seg i 
denne konkurransen.

Erfaring fra Europa har vist at det er kompakte by- og tettstedssentre 
som overlever i kampen om kundene. Å arbeide med fortetting og 
konsentrasjon av funksjoner vil være viktig for å sikre at tettstedene 
tåler konkurransen fra netthandelen. Samtidig kan netthandel føre til at 
en slipper å reise til byen eller ut av regionen for å handle utvalgsvarer.

Samarbeid om by- og tettstedsutvikling
Det rettes økende oppmerksomhet mot behovet for samspill mellom ulike offentlige 
etater, næringsliv, lokale organisasjoner og innbyggere for å skape god tettstedsutvik-
ling og gode møteplasser lokalt. Samhandlingen bør skje med utgangspunkt i lokale 
utfordringer og med bruk av ulike virkemidler. Dette kan være gjennom kompetanse-
deling, med planlegging, økonomiske ordninger og fysisk opprusting av uteområder og 
bygninger.

Fylkeskommunen bidrar til å fylle tettstedene i Dalane med innhold både som eier av 
veier og bygninger, med skoler, tannhelsetjenester og kollektivtilbud. Fylkeskommunen 
gir også støtte til utvikling av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg, bibliotek, næringshager 
og museer.

For å få til god samhandling legger planen opp til at den regionale tilskuddsordningen 
til prosesser og prosjekter for tettstedsutvikling bør videreutvikles, bl.a. med en arena 
for samarbeid og erfaringsdeling. Det gir også god virkning når tettstedsutviklingen blir 
samordnet med opprusting av infrastrukturen for gående og syklister samt tiltak for økt 
trafikksikkerhet. 

Det mangler statlige og regionale virkemidler som treffer små og mellomstore byers 
behov, i Dalane vil det si Egersund. I tillegg er det flere kommuner som har uttrykt 
behov for kompetanseheving gjennom tettstedsprosjektet. I Dalane er dette Bjerkreim/ 
Vikeså og Sokndal/Hauge.

For å stimulere til en god utvikling i tettstedene er følgende virkemidler aktuelle:

 - Utvide den økonomiske tilskuddsordningen
 - Utvide eksisterende arenaer for samarbeid ved å inkludere flere i tettsteds-

prosjektet, i Dalane Vikeså og Hauge
 - Koordinere midler til tettstedsutvikling med andre virkemidler, blant annet 

omstillingsmidler

Anbefalt avgrens-
ning av sentrums-
områder for mindre 
byer er maksimalt 
400-600 meter 
gangavstand 
fra ytterkant til 
ytterkant. 

Kilde: Planlegging 
av by- og tettsted-
struktur, MD
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Attraktivitetsfaktorer
Attraktivitet Bedrift Besøk Bolig
Omdømme Omdømme som sted å 

drive næringsliv
Omdømme som sted å 
besøke

Omdømme som sted 
å bo

Areal og 
bygninger

Næringsareal
Lokale næringshager

Areal til hytter
Eksisterende hytter
Overnattingskapasitet

Tomteareal
Boliger
Tilgjengelighet

Fasiliteter Tilgang til 
forretningstjenester
Service i kommunen
FoU og 
kompetansenstitusjoner

Naturherligheter
Tilrettelegging
Friluftsliv
Kulturtilbud
Sports- og fritidstilbud

Kommunens tjenester
Barnehager, skoler mm.
Natur, tilrettelegging
Friluftsliv
Kulturtilbud
Sports- og fritidstilbud

Identitet 
og stedlig 
kultur

Nettverk mellom 
virksomheter
Klynger
Innovasjonsklima
Samarbeid mellom 
næringsliv og kommune

Gjestfrihet
Serviceholdning
Samarbeid mellom 
besøksnæringene
Destinasjonsutvikling

Lokal identitet
Gjestfrihet
Toleranse
Samarbeidsånd
Utviklingskultur

Kilde: Telemarksforskning

Lokalisere rett virksomhet på rett sted
Det er godt med reserver av næringsareal i 
regionen, både i og utenfor byen og tettste-
dene. Arealene har ulike egenskaper og er ulikt 
egnet for ulike typer virksomheter. Tilsvarende 
har virksomheter ulikt transportbehov, ulik bruk 
av sine arealer og ulikt potensiale for å bidra 
til by- og tettstedsutvikling. Det er behov for 
å differensiere næringsområdene etter hvor 
egnet de er for arbeidsplass- og besøksinten-
sive virksomheter, slik som forretning, kontor, 
publikumsservice og tjenesteyting.

Rett virksomhet på rett sted. Prinsipp for 
kobling av næringsvirksomhet og næringsom-
råder etter areal- og transportegenskaper.

Kategori Type virksomheter Eksempel på aktuelle 
næringsgrupper

Lokalisering i type 
næringsområde

Krav til 
areal-ut-
nyttelse

A Høy arbeidsplass- og 
besøksintensitet.
Høy persontransport, 
lavere varetransport.

Finans og eiendom, handel, 
privat tjenesteytelse, kontor-
virksomheter, overnatting, 
servering, kultur

Sentrumskjernen i 
byer og tettsteder

Høy

B Middels arbeidsplass- 
og besøksitensitet.
Middels person- og 
varetransport.

Håndverker, arealkrevende 
handel

Innenfor by- og 
tettstedstrukturen

Middels

C Lav arbeidsplass- og 
besøksintensitet.
Lav persontransport, 
høyere varetransport.

Transport, industri, lager, 
engros.

Utenfor eller 
i ytterkant av 
tettsteder, og langs 
hovedveinettet

Lavere

C

B

A
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Å legge til rette for rett virksomhet på rett sted (ABC-prinsippet), vil si at virksomheter 
med mange besøkende og/eller mange arbeidsplasser blir lokalisert i sentrumsområdene, 
slik at de er lett tilgjengelige for mange og kan nås med korte avstander og ved å gå eller 
sykle.

Virkemidler for å få dette til er en retningslinje med krav om lokalisering av arbeidsplass- 
og besøksintensive virksomheter i nærings- og sentrumsområder. Retningslinjen stiller 
også krav om at lokaliseringen skal være tilpasset transportbehovet til virksomhetene.

Parkering i tettstedsutviklingen
Et høyt biltall innebærer et stort behov for parkeringsareal. Til nå har det vært vanlig i 
arealplanleggingen at parkering tilknyttet virksomheter og funksjoner er dimensjonert 
hver for seg. Dette innebærer at mye areal med sentral plassering blir brukt til biloppstil-
ling som sjelden blir nyttet fullt ut. Dette har gitt oppstykkede sentrumsområder og gjør 
det vanskeligere å utvikle gode møteplasser. I tillegg inviterer ikke slik arealbruk til å gå 
eller sykle, og heller ikke til opphold i særlig grad. Det gir også dårlig samfunns- og priva-
tøkonomi å bruke verdifulle sentrumsarealer til parkering. 

For å få til en bedre utnyttelse av verdifullt sentrumsareal er det nødvendig med flere 
grep og tiltak, blant annet å:

 - opprettholde kvartalsstruktur og møteplasser for mennesker i by- og 
tettstedstrukturen

 - øke sykkelparkeringen
 - legge til rette for fellesparkering for biler
 - detaljere arealbruken gjennom kommunale parkeringsstrategier

Virkemiddelet i planen er en egen retningslinje om utforming av kommunale parkerings-
strategier. Disse bør har krav om å legge til rette for økt sykkelparkering, særlig ved 
viktige holdeplasser. Her bør det vurderes å tilby tyverisikker (innendørs) sykkelparkering. 
Bilparkering bør i større grad være felles parkering i ytterkanten av sentrum. 

Det foreslås at kommunene skal utarbeide mobilitetsplan for egen virksomhet. 
Kommunene er store arbeidsgivere, og kan gå foran ved å legge til rette for at de ansatte 
i større grad går, sykler eller reiser kollektivt til arbeid og i arbeidstida. Tilrettelegging på 
arbeidsplassen er viktig for å få til dette. 

De 10 viktigste grepene for 
tettstedutvikling

1. Skap samspill mellom funksjoner
2. Bygg mange nye attraktive, sentrum-

snære boliger 
3. Økt fokus på folkehelse ved utvikling 

av sosiale møtesteder - og satsing på 
kultur

4. Plasser barnehager, skoler og univer-
siteter i sentrum

5. Transformer bygninger og parkerings-
plasser til nye formål       

6. Synliggjør kulturarv og kulturmiljøer                                                                
7. Utvikle sjøsider og elvebredder med 

nye bygninger, parker og plasser
8. Skap bedre tilgjengelighet for buss, 

sykkel og til fots
9. Skap dialog og 

klima for inves-
tering mellom 
nærings-, 
eiendoms- og 
offentlige aktører

10. Politisk vilje
Kilde: 
Michael Füller-Gee 
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7.  Boligbygging

Dette vil vi oppnå:

Nye boligtilbud styrker by- og tettstedsutviklingen og er tilpasset befolkningen

Dette vil vi gjøre:

 - Sikre bokvalitet og tilgang til friluftsområder
 - Bygge boliger innenfra og utover for å styrke byen, tettstedene og grendesentrene
 - Utnytte sentrumsnære boligområder slik at disse underbygger sentrum, ved at det 

tilføres flere folk
 - Tilpasse boligstrukturen til befolkningens behov
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Boligbygging i sentrene
Det er etter måten store reserver med boligareal i 
forhold til forbruket i regionen. Det er viktig å legge 
til rette for en god utvikling av godkjente arealer 
for boligbygging, og for en utvikling som støtter opp 
under målene om sentrumsutvikling, tilgjengelige 
sentre og tilrettelegging for gående og syklister. Bruk 
av prinsippet om å bygge by og tettsted innenfra og 
utover er viktig for å få til dette. Prinsippet innebærer 
at utbygging i og fortetting av eksisterende boligom-
råder nærmest by- og tettstedssentrene blir prioritert 
først, og deretter andre områder innenfor byen eller 
tettstedene som også gir kort avstand til funksjo-
nene i sentrene. Prinsippet bør også legges til grunn 
dersom det er behov for nye arealer til boligbygging. 
Kommunene bør vurdere å omprioritere bygging i 
boligområder med lengre avstand til eksisterende 
sentre, men kan åpne for større differensiering i 
spredtbygde områder med lav vekst.

Virkemiddelet i planen er en retningslinje med krav om 
rekkefølge i utbygging og fortetting i boligområder.

God arealutnyttelse
Sentrumsområder og boligområder nært sentrum er en 
avgrenset ressurs som bør utnyttes godt. God utnyt-
telse bidrar til tydeligere sentrumsdannelse, gir poten-
siale for tettstedsutvikling og nye møteplasser, og gjør 
det mulig for flere å bo nær opp til funksjoner som blir 
benyttet daglig, samt å gå eller sykle i hverdagen.

Planbegrepet innebærer en differensiert tetthet i bolig-
byggingen, slik at sentrumsnære boligområder i de 
større sentrene blir gitt høyere utnyttelse enn områder 
ellers. Virkemiddelet i planen er en retningslinje med 
krav om god arealutnyttelse og tilstrekkelig tetthet for 
boligbygging i og nær by- og tettstedsentrene.

Sikre bokvalitet og tilgang til friluftsområder
Økt boligtetthet stiller større krav til kvalitet i utforming 
av bygninger og uteområder. Kvalitet bidrar til at 
områdene holder seg attraktive over tid og til stabilitet 
i bomiljøene. Bokvalitet er avhengig av et samvirke 
mellom et sett av mange egenskaper. 

For å oppnå bokvalitet krever dette rett kompetanse, 
og temaet må tidlig inn i planprosessene, slik at 
utendørs areal til opphold og lek blir lagt til areal som 
er godt egnet til disse formålene. Tilgang til grønne 
områder er viktig både for barns utvikling og folke-
helsa, og kort avstand og trafikksikker tilkomst er 
særlig viktig for barn, eldre og andre med begrenset 
aksjonsradius.

For å oppnå de ønskede egenskapene stiller planen 
krav til størrelse og kvalitet på uteområder i bolig-
prosjekter, både til fellesområder og private områder. 
Dette omfatter blant annet gode solforhold, krav 
til maksimal hellingsgrad, støynivå under fastlagte 
grenser og at områdene er trafikksikre, samt at de er 
egnet og tilrettelagt for bruk av mennesker med ulik 
alder. Videre er det også et krav om nærhet til større 
grøntområder (nære turområder og grønnstruktur).

Det kan være svært utfordrende å framskaffe nye 
arealer til uteopphold i eksisterende sentrumsområder. 
En norm vil også ofte utsette en konkret vurdering 

av hvor det er behov for nye arealer, og hvordan 
disse arealene kan framskaffes. Det foreslås derfor 
at kvalitet bør kunne kompensere for redusert areal. 
Arealkravet i sentrumsområdene bør være 16 m² per 
bolig, forutsatt at slike arealer opparbeides med en 
høy standard og tilrettelegges for differensiert bruk. En 
nettverksanalyse av arealer for uteopphold med diffe-
rensiert bruk bør også gjennomføres. 
Virkemidler i planen er retningslinjer om minste felles 
areal for uteopphold i boligområder, og om tilgang til 
og kvalitet på områder for lek. 

Anbefalt norm for tilgang til lekeområder, og hvor 
mange boliger de dekker:

Boligstruktur som er tilpasset befolkningens 
behov
Sammensettingen av befolkningen endrer seg mye 
over tid.

Det er ventet at tallet på eldre og enslige i landet 
vil øke, dette gjelder også for Dalane. Samtidig er 
det en økende tendens til at flere voksne bytter fra 
enebolig til mer lettstelt og sentrumsnær leilighet. 
Dette kan gi mindre behov for vedlikeholdsarbeid, gir 
kortere avstand til daglige behov og større mulighet 
til å klare seg selv. Likevel er det lite tilbud av slike 
boliger i Dalane, og ene- og tomannsboligene er helt 
dominerende.

Tallet på innvandrere var sterkt økende fram til og med 
2014. Det er usikkert hvordan dette vil utvikle seg i 
tida framover. Innvandrere er mennesker med svært 
ulik livssituasjon og ulike preferanser, men samlet 
innebærer dette en økt etterspørsel etter sentrum-
snære boliger og/eller boliger i rimelig prisklasse. 
Plangrepet innebærer at det blir lagt til rette for 
økt utbygging av leiligheter/sentrumsnære boliger. 
Realisering av slike boliger er avhengig av lokal 
tilgang på tomter, at det er mulig med transforma-
sjon/omforming, konjunkturer og prisnivå på boliger. 
Det kan være en utfordring med lavere pris på brukte 
boliger, sammenlignet med byggekostnad for leilig-
heter, og det er viktig at boligtypene som blir valgt er 
tilpasset den lokale etterspørselen.

Virkemiddel i planen er 1) retningslinje med krav 
om vurdering av forventet struktur på befolkningen i 
kommuneplanleggingen, og 2) retningslinje med krav 
om tilrettelegging for et høyere innslag av mindre 
boliger som er lokalisert sentralt. Dette innebærer at 
kommunene aktivt må legge til rette for transforma-
sjon/omforming og øke innsatsen med hensyn til bruk 
av områdeplanlegging som verktøy.

Type areal Dekker 
antall 

boliger

Minimum 
størrelse

Anbefalt maks 
avstand til 

bolig
Nærlekeplass 
(sandlekeplass)

4-25 150 m2 50 m

Områdelekeplass 25- 200 1500 m2 150 m
Aktivitetsflate 
(ballfelt)

150- 600 2500 m2 400 m

Rekreasjons-
område (sentralt 
lekefelt)

600- 1200 6000 m2 500 m
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Dette vil vi oppnå:

Transport er effektiv, sikker, forutsigbar og miljøvennlig

Dette vil vi gjøre:

 - Tilpasse transportstrategiene til lokale forutsetninger
 - Legge til rette for flere gående og syklister i byen og tettstedene
 - Utvikle kollektivtransporten
 - Styrke drift og vedlikehold av vegnettet inklusive gangveg, sykkelveg og fortau
 - Rassikring, tunellsikring og investeringer på veinettet

8.  Transport
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Regionalplanens rolle i utviklingen av nasjonal 
infrastruktur for transport

Utviklingen av ny Europavei 39 fra Kristiansand til Stavanger har skjedd parallelt 
med arbeidet med Regionalplan for Dalane. Planleggingsarbeidet for E 39 skjer 
gjennom statlig plan, og veien skal bygges av Nye veier AS. Prioriteringer for denne 
veien ligger dermed til dels utenfor prioriteringene i Nasjonal transportplan. Det er 
klarlagt at traseen for ny E 39 uansett vil medføre behov for endringer i tilførsels-
veiene. Det er uavklart hvordan disse endringene skal inngå i veiutbyggingen mht. 
finansiering. I dag er Riksveg 42 tilførselsveg fra E 39 til Egersund havn, og er et 
statlig ansvar. Regionen vil samarbeide for at finansiering av tilførselsveiene inngår 
i veiprosjektet. 

Planlegging av tiltak på Jær- og Sørlandsbanen håndteres også på statlig nivå 
gjennom Jernbanedirektoratet og Bane Nor. Drift av persontog-tilbudet skal nå 
ivaretas av det britiske selskapet Go Ahead. De aktuelle tiltakene i gjeldende 
Nasjonal transportplan er planlegging av dobbeltspor fra Ganddal til Nærbø og 
konseptvalgutredning (KVU) for dobbeltspor fra Nærbø til Egersund. I tillegg vil 
regionen arbeide videre for å få oppgradert strekningen fra Egersund til Moi.

Regionalplanen vil ha en viktig funksjon i denne sammenhengen, blant annet 
ved å løfte fram kryssende hensyn for vei og jernbane. Den økte konkurransen 
mellom veg og bane vil være utfordrende for både person- og godstransporten på 
jernbanen.

Transport i Dalane er todelt
Figuren under viser at det store antallet daglige reiser er korte, særlig i Sokndal og 
Lund. Dette henger sammen med bosettingsmønsteret, der en svært stor andel av 
befolkningen i de to kommunene bor i eller nær kommunesenteret. Eigersund har 
en litt annen fordeling, med litt flere lange reiser. Bjerkreim skiller seg vesentlig ut 
fra de tre andre kommunene, og dette skyldes i stor grad Bjerkreims relativt høye 
andel med pendlere.

Når folk i Dalane skal ut av byen, tettstedene eller grendene er det likevel 
forholdsvis lange avstander til målpunkter som ligger utenfor regionen, enten 
dette handler om arbeids- eller fritidsreiser. De lange reisene er langt færre, men 
er svært viktige for å ha tilgang til et større arbeidsmarked eller bredere utvalg av 
varer og service i andre tettsteder og byer.

Tilrettelegging for korte og lange reiser blir gjort på ulikt vis, og transportutvik-
lingen må derfor være tilpasset lokale forhold. Det er lettest å gå eller sykle i 
byområder og tettsteder som har god lokal funksjonsdekning og korte avstander. 
Noen av transportstrategiene som gjelder gående, syklister og tilrettelegging for 
sentrumsutvikling har derfor størst effekt i de større tettstedene. Strategier for økt 
trafikksikkerhet, utbedringer, drift og vedlikehold er like relevant i hele Dalane.
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Daglige reiselengder blant innbyggere i Dalane

Eigersund Sokndal Lund Bjerkreim



34 Regionalplan for Dalane 2019-2032

Utviklingsstrategier for å styrke tilgjengelighet, miljøvennlig transport og trafikksikkerhet 
Område Navn Sentrumsutvikling, gående 

og syklister
Miljøvennlig 
transport og 
kollektiv-transport

Trafikksikkerhet, 
transportkapasitet og 
veistandard

Dalanebyen

Andre kommu-
ne-sentre og 
større tettsteder

Egersund

Hauge, Moi og 
Vikeså

Transportutvikling og parke-
ringspolitikk skal bygge opp 
om sentrumsutvikling. 

Hovedfokus på gående og 
syklister innenfor tettstedet. 
Mest mulig av veksten i 
interntransporten tas med 
flere gående og syklister

Regionale buss- og 
togruter.

Skoleskyss og 
grunntilbud/ 
behovsstyrt 
kollektiv.

Legge til 
rette for ny 
kjøretøy-teknologi.

Øke trafikksikkerheten 
for alle trafikantgrupper 
(0-visjonen) Rassikring, 
tunellsikring og forbe-
dringer på veinettet.

Opprettholde transport-
kapasitet for personbil.

Drift og vedlikehold etter 
behov.Hovedveinettet i 

Dalane
E 39, RV 42, 
FV 44

Regionen ellers
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Betydelig potensial for flere gående og 
syklister i byen og tettstedene
Kartleggingen av reisevanene viser at folk i 
Sokndal er flinkere til å gå enn i mange andre 
Rogalandskommuner, iallfall når reiseavstanden 
er under en kilometer. Mange steder er det 
fullt mulig å komme opp på Sokndals-nivå. 
Potensialet for å gå eller sykle i stedet for å 
kjøre bil er særlig stort på korte turer innenfor 
de enkelte tettstedene. El-sykler gjør det også 
mulig å sykle for mange flere enn tidligere, da 
terskelen for å bruke sykkel blir mye lavere med 
slike sykler.

Det skal derfor utvikles sammenhengende infra-
struktur og på andre måter legges til rette for 
flere gående og syklister i byen og tettstedene. 
Kommunesentrene og andre større tettsteder 
blir prioritert, siden disse har potensial for flest 
korte reiser mellom hjem, skole, arbeid og andre 
gjøremål. Tilretteleggingen kan være i form av 
sykkelfelt, fortau og gang-/sykkelveier, i tillegg til 
belysning, oppmerking og andre trafikksikrings-
tiltak. Sykkelsatsingen Sykkelbyen Egersund 
startet i januar 2018, med 22 millioner kroner 
per år i fire år.

Dersom tilrettelegging for flere gående og 
syklister skal ha god effekt, må arealbruken 
samtidig bli utformet slik at det blir flere korte 
reiser i dagliglivet. Dette innebærer at boligbyg-
gingen bør være kompakt og skje i gangavstand 
til sentrum. Handel og andre virksomheter med 
mange besøk eller arbeidsplasser bør være 
lokalisert i by- og tettstedsentrum, og sentrums-
områdene bør ha sammenhengende kvartals-
struktur. Skalaen på kvartalene må ikke være for 
stor, og store, tomme flater bør unngås.

Utvikle kollektivtransporten
Omfanget av kollektivreiser har vært ganske 
stabilt de senere årene, samtidig som folke-
tallet økte fram til 2015. Kollektivreiser i Dalane 
utgjorde 3,4 prosent av alle reiser (RVU 2017). 
Av dette var reiser med buss 1,8% (53% av 
kollektivreisene). Reiser med tog utgjorde 
omkring 1,6% av reisene, (47%).

De under 30 reiser mest kollektivt, mens alders-
gruppen 60+ reiser relativt mer med buss 
enn med tog. En større andel i alderen 30-60 
reiser med tog enn med buss, mens den største 
andelen togreiser foretas av personer under 30 
år.

Bussreisene domineres av skolereiser, og buss-
andelen er relativt størst mellom kommunene 
i Dalane. I 2018 var det 214 000 påstigende 
passasjerer på buss i Dalane. 

Per i dag er det etablert et takstsamarbeid 
mellom Kolumbus og NSB knyttet til Kolumbus’ 
periodebilletter. Jernbanedirektoratet har nå 
forhandlet fram en samarbeidsavtale mellom 
Kolumbus og den nye togoperatøren på 
Jærbanen. Avtalen omfatter samarbeid med 

I tettstedene er det enklest å øke tallet på gående og 
syklister samtidig som samlet parkering kan åpne for 
kortere avstander og bedre møteplasser i sentrum. Andre 
typer satsinger, slik som skoleskyss, styrket drift og vedli-
kehold, rassikring, tunellsikring og andre investeringer på 
veinettet, gjelder for hele Dalane.

Tettsted Distrikt
Småbyene og andre større tettsteder Hovedvegnettet og regionen ellers

Legge til rette for flere 
gående og syklister

Parkering som styrker tettstedene

Interkommunal kollektivtransport

Skuleskyss og grunntilbud kollektiv

Kjøretøyteknologi

Styrke drift og vedlikehold av vegnettet

Rassikring, tunnelsikring og annen trafikksikring

Investeringer på vegnettet

Informasjon,
tilrettelegging

Infrastruktur for
gående og syklister

Handel, arbeidsplasser og
publikumsfunksjoner i sentrum

Konsentrert boligbygging, 
korte avstander

  

  

Utvikling av infrastruktur for gående og syklister blir rettet 
mot eksisterende tettsteder og sentrumsnære områder, 
der det er flest korte reiser og størst potensial for endrede 
reisevaner.

Virkemidler for flere gående og syklister i tettsteder: Først 
når arealbruken er ferdig utformet for å gi kortere reiser i 
dagliglivet, kan det forventes god effekt av infrastruktur og 
andre tilretteleggingstiltak.

Satsing på gang/sykkelveg
   1. prioritet: gang/sykkelsone
   2. prioritet: tettsted
   Ikke prioritert: forbinde tettsteder
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hensyn til rutetilbud, takster og billetter. Målet er å sikre et sømløst buss- og 
lokaltogtilbud for de reisende i regionen, uavhengig av om billetten er kjøpt hos 
Kolumbus, togoperatøren eller hos deres agenter. Den nye togoperatøren skal drifte 
Jærbanen fra desember 2019. Det bør også arbeides for å koordinere privatdrevne 
bussruter på E 39 med annen kollektivtransport.

Store deler av Dalane er dekket av lokale bussruter, og en viktig funksjon er å gi et 
transporttilbud til de som ikke disponerer bil. Skolerutene utgjør en vesentlig del 
av dette, og må bli videreutviklet sammen med rutene ellers – i tråd med behov og 
etterspørsel.

Likevel kan ikke alle deler av regionen bli dekket like effektivt, og det bør derfor 
prøves ut om behovsstyrte ruter kan supplere de faste rutene, slik at tilbudet kan 
bli bedre tilpasset lokale behov. Hent meg -prosjektet i Sauda er et tilbud som 
også kan prøves ut i Dalane, og det toårige prøveprosjektet med 10-kroners buss i 
Egersund starter opp fra 1. januar 2019.

Videre utvikling og optimalisering av ruter og avgangstider for tog og buss blir 
gjort i tråd med det lokale potensialet. Framtidig arealbruk vil være avgjørende 
for kollektivtilbudet. Suksesskriteriene er i hovedsak de samme som for gående 
og syklister: lokalisering av handel og besøks-/arbeidsplassintensive virksom-
heter i sentrum, samt konsentrert boligbygging. På sikt kan en god arealutvikling 
føre til at kjernetilbudene kan bli utviklet og gi økende passasjervolum, og som 
igjen forsvarer en ytterligere forbedring av 
tilbudet.

Mulighetsstudie for samferdsel og 
mobilitet i Egersund
Egersund sentrum og Egersund havn er 
et regionalt viktig næringsområde, og 
dette omfatter både land- og sjøarealene 
som inngår i næringsområdet. Bedriftene 
i området har stor regional betydning. I 
tillegg til Eigersund er området særlig viktig 
for Sokndal. For eksempel sysselsetter Aker 
Solutions mange sokndøler.
Riksveg 42 er Eigersunds forbindelse til 
hovedveinettet (E 39 og fylkesveg 44), og 
er spesielt viktig for det regionale nærings-
området. Det er et stort behov for utbedring 
av Eigerøy bru og kryssområdene på Eie, 
ved jernbanen. Ny Eigerøy bru ligger 
inne i gjeldende NTP. I tillegg er trafikken 
gjennom Egersund sentrum høy, særlig på 
Jernbaneveien/fylkesveg 44.

Det er derfor bestilt en mulighetsstudie som 
tar opp alle de trafikale problemstillingene 
i det sentrale Egersundsområdet, inklusive 
transportsystemet for gående og syklende, 
samt kollektivtrafikken (både buss og tog).

Næringstransport
E 39 gjennom Dalane er den viktigste transportåren på hele Vestlandet. Målt i tonn 
transporteres det størst volum inn og ut Vestlandet via Krossmoen. Dette inkluderer 
også havnedistriktene langs Vestlandskysten, dersom bulktransporten utelates. For 
Dalane er E 39 den viktigste forbindelsen til sentrale områder både i Rogaland og 
Sør- og Østlandet. For Eigersund havn er riksveg 42 fra Egersund til E 39 en svært 
viktig adkomst.

Eigerøy bru

Egersund 
  stasjon/Eie

Stasjonsveien

Årst
adtunellSentrum

Rv 42Fv 44

Fv 44
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Det har lenge vært et mål å få mer godstransport på 
jernbane. Transporten kan skje tilnærmet utslipps-
fritt, og vil kunne avlaste veinettet. Samtidig skjer det 
en utvikling der transport på jernbane utkonkurreres 
av transport på veg. Ny E39 mellom Stavanger og 
Kristiansand vil også kunne forsterke denne trenden. 
Flere store bedrifter, som for eksempel NorDan på 
Moi, hadde tidligere muligheten for direkte innlas-
ting på tog. Deler av Egersund havn kunne også fått 
direkte tilknytning til jernbanen. Manglende tilbud på 
jernbanesiden, og fleksibel og forholdsvis prisgunstig 
vegtransport har gjort at denne typen godstransport på 
jernbane ikke lenger er aktuelt.

Styrket drift og vedlikehold av veinettet
Vegnettet i Dalane består totalt av ca. 86 km riksveg, 
398 km fylkesveg og 364 km kommunal veg. Gang- og 
sykkelnettet består av 18 km langs riksveg, 8 km langs 
fylkesveg og 38 km langs kommunal veg. Over tid har 
det oppstått et stort etterslep i vedlikeholdet på fylkes-
veiene, og det er regnet ut at det trengs omtrent 2,4 
milliarder kroner i hele fylket (2016) dersom en skal 
fjerne forfallet og gjøre nødvendige oppgraderinger. 
Fylkesveiene i Dalane utgjør i underkant av 25 prosent 
av fylkesveiene i hele Rogaland.

De siste årene har fylkeskommunens ramme til drift og 
vedlikehold vært i underkant av 450 millioner kroner 
per år. Dette nivået tilsvarer ca. 80 prosent av det som 
er anbefalt for å opprettholde dagens standard, og det 
er ikke nok til at etterslepet kan innhentes. 

Midlene blir benyttet til daglig drift som snøbrøyting og 
salting/strøing, og til tiltak for å opprettholde standard 
på veidekke, grøfter, bruer, tuneller og utstyr i tråd 
med fastsatte kvalitetskrav. Midlene er i stor grad 
bundet opp til faste driftskontrakter, og nivået på disse 
har vært jevnt økende de senere årene. Behovet for 
drift og vedlikehold er også ventet å øke framover som 
følge av klimaendringer, ekstremnedbør, ras osv.

Det blir siktet mot at drift og vedlikehold blir lagt på et 
nivå som dekker økende utgifter, som stopper forfallet 
på veinettet, og som gjør at det over tid blir mulig å ta 
igjen etterslepet. Dette innebærer at drifts- og vedlike-
holdsbudsjettene må bli høyere enn i dag. Mer detal-
jerte prioriteringer blir gjort gjennom handlingsplanen 
for fylkesveinettet og Nasjonal transportplan NTP.

Veiene knytter tettstedene og regionen sammen med 
naboregionene, nasjonale transportkorridorer og 
knutepunkt for sjøtransport. Hovedveinettet er viktig 
for innbyggernes tilgang til arbeidsmarkeder, service 
og tjenester utenfor eget lokalmiljø, for at Dalane skal 
være attraktivt som turistmål, og for at næringslivet 
skal ha konkurransedyktige vilkår. De siste årene har 
investeringene på hovedveinettet i Dalane vært relativt 
beskjedent. Kommende investering for ny E 39 vil 
imidlertid bli svært stor.

Prosjekter på fylkesveg 44 prioriteres, men disse må 
ha en innretning. Dette kan være trafikksikkerhet 
og framkommelighet, for eksempel med mål om gul 

midtstripe og fartsgrense 80 km/t på hele strekningen 
mellom Hauge og Egersund. 

Det er gjennomført noen utbedringer på fylkesveinettet 
i de siste årene, og for eksempel har standarden på 
fylkesveg 1 blitt forbedret. Tunellen ved Mydland har 
likevel for lav høyde for å kunne benyttes av turbuss.

Rassikring, tunellsikkerhet og investeringer 
på veinettet
Det er et omfattende veinett i Dalane, og standarden 
er mange steder utilfredsstillende med hensyn til 
trafikksikkerhet, rassikring og miljø. Deler av veinettet 
kan være utsatt for ras, og de senere årene har det 
gått ras på andre steder enn tidligere. 

Videre arbeid med oppgradering av veinettet vil ha 
hovedfokus på rassikring, tunellsikkerhet og vedli-
keholdstiltak, kombinert med mindre utbedringer 
– eksempelvis innenfor en størrelsesorden på 20-40 
millioner. Gjennom slike kombinasjonstiltak kan det 
oppnås god effekt med lavere ressursbruk.

Hovedveinettet gis førsteprioritet for videre utvikling, 
slik at tilgangen til arbeids- og servicemarked for 
innbyggerne kan styrkes, og for utvikling av reiseliv 
og annet næringsliv. Hovedveinettet skal utvikles med 
oppmerksomhet rettet mot rassikring og trafikksik-
kerhet kombinert med flere mindre forbedringer som 
nevnt over, og ellers mot å sikre framkommelige og 
forutsigbare forhold for gods- og næringstransporten.

Arbeidet med ny E 39 gjennomføres med statlig plan 
og pågår uavhengig av Regionalplan for Dalane.

Det er foreslått å definere hele Fylkesveg 44 fra 
Stavanger til Flekkefjord som Nasjonal turistveg.

Nullvisjonen legger rammene for arbeid med trafikk-
sikkerhet både på det statlige og fylkeskommunale 
veinettet. Trafikksikkerheten skal bli bedre, slik at 
transportsystemet i størst mulig grad kan benyttes 
sikkert av alle trafikantgrupper. Fylkeskommunale 
midler til sikkerhetstiltak kan bli benyttet til planleg-
ging og gjennomføring av mindre tiltak på kommunale 
og fylkeskommunale veier. Rogaland fylkeskommunes 
trafikksikkerhetsmidler (tidligere Aksjon skoleveg) blir 
brukt i arbeidet med mindre tiltak for forbedring av 
skolevei og nærmiljø der barn ferdes.

Prioritering av ressurser
I planen blir det lagt opp til at en større del av fylkes-
kommunale ressurser til samferdsel skal benyttes til 
drift og vedlikehold for å ta igjen etterslepet på fylkes-
veinettet. Det skal også brukes mer på infrastruktur 
for gående og syklister i tettstedene. Ved å kombinere 
rassikring/tunellsikring, vedlikehold og mindre 
utbedringer, vil det likevel være mulig å gjøre flere 
tiltak og oppnå merkbare forbedringer på flere steder 
enn dersom ressursene hadde blitt brukt til store og 
kostbare enkeltprosjekter.
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Dette vil vi oppnå:

Utvikling av næringslivet skjer gjennom styrking av eksisterende virksomheter og ved å skape 
nye arbeidsplasser i regionen.

Dette vil vi gjøre:

 - Styrke satsingen innen fornybar energi, bærekraftig mineralnæring og ny  
kraftkrevende industri

 - Styrke kompetansenivået i kommunene ved å øke andelen sysselsatte med høyere 
utdanning

 - Styrke reiselivs- og servicenæringen gjennom samarbeid og en felles markedsføring. 
 - Styrke og videreutvikle primærnæringene
 - Styrke eksisterende næringsliv og etablere nye virksomheter gjennom entreprenør-

skap og innovasjon
 - Samordne regionale virkemidler og interkommunal samhandling

9.  Næringsutvikling
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Industriarbeidsplasser
Dalane-regionen har de siste årene hatt en betydelig 
utbygging av vindmøller. Nær 170 vindmøller er lokali-
sert i regionen og flere er under etablering. 
Dalane Energi AS som eies av de fire kommunene, 
jobber kontinuerlig med energisatsinger, også innen 
fornybarområdet. Energy Innovation AS, som er i ferd 
med å lokalisere seg på Langholmen i Egersund havn, 
etablerer blant annet et senter for trening, sertifise-
ring, utdanning, utvikling og innovasjon innen on- og 
offshore vindkraft spesielt, og fornybar energi og 
miljøteknologi generelt. Energy Innovation ble sammen 
med Norwegian Offshore Wind tatt opp som en ARENA- 
klynge i klyngeprogrammet (Innovasjon Norge, SIVA, 
Norges Forskningsråd) i november 2018.

Kommunene ønsker å bli fornybarregionen i landet, 
spesielt innen vindkraft. Utdanning, kompetanse og ny 
innovasjon står sentralt i satsingen.

Regionen ser for seg at ny kraftkrevende industri kan 
bli et nytt satsingsområde, basert på at prognosene for 
sky-tjenester viser en svært sterk vekst de kommende 
årene. 

Bjerkreim og Sokndal deltar i Ryfylke IKS sitt prosjekt 
vilkår for kraftkrevande industri som blant annet jobber 
med tomteutvikling for ny kraftkrevende industri i ti 
kommuner i Rogaland. Dette kan blant annet være 
datalagring, batteriproduksjon eller fiskeoppdrett på 
land.

Utnyttelse av mineralressurser er viktig for samfun-
nets utvikling. Samfunnet har stort behov for mineraler 
og grunnstoffer til bruk i de nye teknologiene og for 
å gjennomføre det grønne skiftet. Rogaland er fylket 
med størst omsetning i mineraler. Titangruva i Sokndal 
har en av verdens største forekomster på ilmenitt.  
Råstoffet er helt sentralt i alle hvite produkter som 
solkrem, maling, medisiner, saus, klær. Regionen kan 
ha flere spennende mineraler som kan danne utgangs-
punkt for ny virksomhet innen bærekraftig gruvedrift.

Regionen har flere regulerte næringsområder som blant 
annet er Rekefjord i Sokndal, Holamoen og industri-
parken på Ualand i Lund, Egersund Havn i Egersund og 
Røysland industriområde i Bjerkreim.

Kommunenes satsingsområder har konsekvenser for 
arealbruk i kommunene, enten det gjelder vindkraft, ny 
kraftkrevende industri eller utnyttelse av mineralres-
surser. Ved lokalisering av virksomhetene er det viktig 
å ta hensyn til natur- og miljøinteressene.

Kompetanse og fagutdanning
Dalane vgs. er en regionskole med et bredt fagtilbud 
innen både yrkes- og studiespesialiserende fag, eget 
utdanningssenter, nettskole, et velutviklet internasjo-
nalt samarbeid og nyskapende utdanningstilbud som 
programmet for vindmølleoperatører.

Utdanningssenteret tilbyr enkeltstående kurs, 
enkeltfag, fagutdanning, fagskoleutdanning og 
høyskole- og universitetsutdanninger for voksne. Enten 
som lokal stedbasert utdanning, eller desentralisert og 
fleksibelt gjennom et samarbeid med Rogaland fylkes-
kommune. I tillegg er skolen en del av det landsom-
fattende nettverket av studier som tilbys gjennom 
Studiesenteret.

Reiseliv og servicenæringer
I Dalane har samarbeidet om reiseliv de siste årene 
smuldret opp. De tidligere reiselivsorganisasjonene er 
borte. Det har derfor lenge vært diskutert om Dalane 
burde kopiere Ryfylke og etablere Dalane Utvikling. 
Saken har vært luftet med fylkeskommunen som er 
tungt inne i Lysefjorden utvikling, men fylkeskom-
munen har lagt sin finansiering i Magma Geopark, som 
er et utviklingsselskap som satser på ulike reiselivsak-
tiviteter i Dalane.

Turistdestinasjonen Trollpikken fikk i 2017 stor 
oppmerksomhet ved at steinen ble revet ned og bygd 
opp igjen. I dag er Trollpikken en populær destina-
sjon i Rogaland sammen med Preikestolen, Kjerag og 
Himakånå. 

Jøssingfjord Vitenmuseum skal etableres i Helleren 
i Jøssingfjord. Vitenmuseet ønsker å synliggjøre 
sammenhengen mellom stedets natur, mennesker 
og teknologi, samt vekke interessen for realfag blant 
barn og unge. Et regionalt motorsportsenter etableres 
i Sokndal og vil blant annet vil tiltrekke seg mindre og 
større arrangement.

To av kommunene i Dalane er medlem i Nordsjøveien; 
Eigersund og Sokndal. 

Flere produkter, både på reiseliv og på lokalmat, og 
ikke minst koplingen mellom reiseliv og lokalmat, kan 
gjennom et tettere samarbeid mellom aktørene både 
synliggjøre eksisterende reiselivs- og lokalmat-pro-
dukter i regionen og ikke minst, skape nye produkt. 

Flere og flere bruker fritidsboligen sin som hus 
nummer to. Det sentrale spørsmålet her blir hvordan 
kommunene i Dalane kan øke den lokale verdiska-
pingen basert på det markedet og den etterspørselen 
som eiere og brukere av fritidsboliger representerer. 
Det kan med dette være naturlig å konsentrere seg 
om hva lokale aktører (bedrifter og andre som tilbyr 
produkter og tjenester samt offentlige aktører) kan 
gjøre for å legge til rette for og stimulere til økt 
lokal verdiskaping. Det handler både om å øke den 
lokale andelen av eksisterende etterspørsel, og om 
å stimulere til økt bruk av fritidsboligene og lokal 
verdiskaping.
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Gründerskap, næringsliv, nettverk og innovasjon
Gründerskap og næringsliv omhandler både å legge til rette for nye 
bedrifter, samt en styrking av eksisterende bedrifter. Ulike virkemidler 
kan trekkes inn i satsingen, alt fra ressurser i kommunene, ulike 
organisasjoner, lokalt og regionalt næringsliv, regionale utviklingsak-
tører samt økonomiske virkemidler. 

Bedriftsnettverk og klynger innen ulike bransjer er et virkemiddel for 
vekst i næringsliv. Eigersund kommune deltar i omstillingsprogram 
som har fått navnet «Muligheter i Eigersund». Her er klyngesamar-
beid innen industri og maritime næringer viktige innsatsområder i 
handlingsplanen. 

Det foregår et arbeid nasjonalt og regionalt om en bedre samordning 
av virkemidlene ovenfor næringslivet. Målet er å gjøre bruken av virke-
midlene mer oversiktlig og effektiv. Virkemidler handler om mer enn 
økonomi. Kompetanse, nettverk og samarbeid er viktige stikkord i så 
måte, i tillegg til de økonomiske virkemidler nasjonalt, internasjonalt, 
regionalt og lokalt. 

Rogaland fylkeskommune har tatt initiativ til å skape en arena 
for samarbeid mellom kommunene i Dalane om felles tiltak innen 
næringsutvikling. Fylkeskommunen vil følge opp arbeidet og gjennom 
denne arenaen også legge til rette for en bedre samordning av ulike 
virkemidler som eksempelvis Skape, Handlingsprogram næring (HP 
Næring), VRI Rogaland, Regionalt forskingsfond Vestlandet, Innovasjon 
Norge, næringshager og inkubatorer m.fl. 

Attraktive Dalane
Å synliggjøre næringsliv, satsinger, samarbeid og innovasjon gjennom 
felles portaler, felles markedsføring, media og annen bruk av kommu-
nikasjonskanaler bidrar til oppmerksomhet og synliggjøring av en 
region som er attraktiv for nyetablerere, arbeidstakere, innbyggere og 
besøkende. 

Innovasjon Norge sin veileder «Næringsvennlig kommune» beskriver 
nyttige verktøy og metoder som kan brukes i næringsutviklingsar-
beidet i kommunene. Nyttige erfaringer fra omstillingsarbeid som p.t. 
pågår i Eigersund kommune, kan overføres til de andre kommunene i 
regionen. 



41Regionalplan for Dalane 2019-2032



42 Regionalplan for Dalane 2019-2032

Dette vil vi oppnå:

Verdifulle natur-, kultur- og landbruksområder blir tatt vare på for langsiktig bruk og vern

Dette vil vi gjøre:

 - Ta vare på kulturlandskap og kulturmiljø, og sammenhengende natur- og 
friluftsområder

 - Verne om produksjonsarealene for landbruket, og avgrense tiltak og aktiviteter som 
kan være til hinder for effektiv landbruksdrift

 - Bygge tettsteder og grender innenfra og utover for å ta vare på jordbruksarealene 
rundt

 - Sikre sammenhengende jordbruksmiljø og vern av matjord
 - Avgrense tiltak og aktiviteter som forstyrrer landbrukseffektiv drift

10.  Landbruk
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Matproduksjon
Dalane har store arealressurser knyttet til landbruk, 
med rundt 57.000 dekar dyrka jord og rundt 97.000 
dekar med innmarksbeite. Beitearealene er, og vil i 
økende grad bli, en viktig ressurs knyttet til husdyr-
holdet. Landbruk er en viktig næring i Dalane og står 
for en viktig del av verdiskapningen i kommunene. 
Tall fra NIBIO sin Verdiskapingsrapport i 2016 viser 
at verdiskapning i Dalane på primærleddet var 262 
millioner kroner i 2014. Tall fra SSB fra 2017 viser at 
450 personer var sysselsatt direkte i jordbruket. På 
samme tidspunkt var 255 personer i Dalane syssel-
satt i næringsmiddelindustrien, noe som viser at 
jordbruket har store ringvirkninger også for andre 
næringer. Bjerkreim er trolig en av de mest særpre-
gede kommunene i landet når det gjelder landbrukets 
rolle som verdiskaper. I tillegg til matproduksjonen 
er landbruket i store deler av Dalane også viktig for 
å opprettholde det særpregede kulturlandskapet med 
turområder av både lokal og regional verdi.   

Skogbruk
Det er også en viktig skogbruksaktivitet i Dalane, en 
aktivitet som også har vært økende de senere år. De 
klimatiske forholdene gir mange steder svært produk-
tive arealer for skogproduksjon. Mye av kvalitetsskogen 
ble plantet i skogreisingstiden og denne begynner nå å 
bli hogstmoden. Aktivt skjøttet skog gir potensiale for 
verdiskaping på arealer som ellers ikke utnyttes og gir 
grunnlag for lokal tilgang til fornybare råstoff til tre-
industri, bioenergi m.m. I tillegg har skogarealer verdi i 
landskapet med tanke på vilt, jakt m.m., og vil antake-
ligvis vektlegges sterkere i sammenheng med klima-
regnskap/karbonlagring i tiden fremover. For at denne 
ressursen skal kunne bestå også i fremtiden er det 
viktig at skogarealer som avvirkes blir forynget med ny 
skog. Det er nødvendig for lønnsomheten at det legges 
til rette for en effektiv infrastruktur med skogsveier og 
tiltak ved flaskehalser på kommunale og fylkeskommu-
nale veier. I Egersund skal det bygges ny tømmerkai 
som vil betjene hele Sør-Rogaland og det vil være 
viktig å sikre at det også i tiden fremover ligger til rette 
for skogproduksjon i Dalane. For å begrense avskoging 
og ivareta verdiskaping og ressurstilgang fra skogen 
i Dalane må bevaring av skogbruksareal derfor også 
tillegges vekt i planprosesser etter plan- og bygnings-
loven. Vi viser også til regionalt skog- og klimaprogram 
som skal vise hvordan de ulike økonomiske virkemid-
lene i skogbruket kan brukes og tilpasses best mulig 
i vårt fylke. Et sentralt formål bak slike økonomiske 
tilskuddsordninger er å gi økt verdiskapning gjennom 
aktiv og bærekraftig utnytting av skogressursene i tråd 
med gjeldende skog- og klimapolitikk.  

Tilleggsnæringer
I tillegg til primærlandbruket bør også tilleggsnæ-
ringer, inkludert satsing på reiseliv der potensialet 
enda ikke er tatt ut, spille en viktig rolle for landbruket 
i Dalane. Det er positivt med etablering av arbeids-
plasser i bygdene basert på lokale ressurser. Slike 
tiltak må imidlertid også vurderes opp imot andre 
arealbruksinteresser i området. At det foreligger 

samfunnsinteresser som bygger opp under slike 
næringsetableringer er likevel et relevant moment når 
kommunen skal ta stilling til slike tiltak. Vi viser i den 
forbindelse også til veilederen Garden som ressurs fra 
KMD og LMD om bygge- og anleggstiltak i og i tilknyt-
ning til landbruk og forholdet til plan- og bygnings-
loven. Kommunene kan i spesielle tilfeller tilrettelegge 
i plan for slike næringstiltak som ikke er i tråd med 
LNF-formålet. I kommunal planstrategi og kommune-
planens samfunnsdel kan kommunene ta opp behovet 
for strategier knyttet til landbruk og tilleggsnæringer i 
landbruksområdene. 

Utviklingen i landbruket
Regionalt bygdeutviklingsprogram RBU (Rogaland 
2019-2022) er et regionalt tilpasset program for å følge 
opp nasjonal landbrukspolitikk. I det dokumentet er 
det fremhevet at hovedmålet for landbruket i Rogaland 
er økt verdiskaping basert på næringen sine samlede 
ressurser. I dette ligger ambisjonen om å produsere 
mer mat, tjenester, trevirke og energi i takt med både 
økende etterspørsel og forbrukerpreferanser. RBU 
skal ikke erstatte de planer og strategier som allerede 
foreligger og det fremgår av strategien hvordan dette 
er tenkt i sammenheng. Vi viser i den forbindelse også 
til nylig vedtatt Strategi for bioøkonomi i Rogaland 
(2018-2030). Det grønne skiftet og omstillingen til 
en grønnere økonomi omfatter alle samfunnsom-
råder og aktører, og landbruket er en viktig del av 
bioøkonomien.   

I perioden 2004-2015 ble det i Dalane bygget ned 1194 
dekar dyrket jord til andre formål enn landbruk. Selv 
om dette er lavere enn tilsvarende tall i andre deler av 
fylket, er det likevel et forholdsvis høyt tall ettersom 
jordbruksarealene er en avgrenset ressurs. Det er 
derfor viktig at kommunene praktiserer en arealforvalt-
ning som sikrer næringsarealene for landbruk. Vi viser 
i den sammenhengen også til Nasjonal jordvernstrategi 
med mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka 
jord skal være under 4000 dekar. Jordvernstrategien 
for Rogaland forventes vedtatt i juni 2019, og følger 
opp den nasjonale strategien, med mål om omdispone-
ring av maksimalt 400 dekar årlig. Landbruksnæringen 
må også ta mer ansvar for å redusere nedbyggingen av 
jordbruksjord. I oppdatert jordvernstrategi fra oktober 
2018 er det lagt til grunn at det skal etablereres en 
regulering for å unngå plassering av landbruksbygg 
på dyrka jord, og det vil bli laget en veileder om 
planlegging av spredt utbygging. Regional jordvern-
strategi skal følge opp dette målet, med retningslinjer 
for hvordan nasjonalt jordvernmål kan gjennomføres 
regionalt.

Kommunen har her en særlig viktig rolle i forvalt-
ningen av landbruksområdene som planmyndighet. 
Jordvernstrategien gjelder også beiteareal, noe som 
i Dalane kanskje er ekstra viktig med tanke på at 
beitene utgjør over 60 % av jordbruksarealet. Beitene 
er derfor en viktig ressurs, og er særlig grunnlaget 
for inntekter fra sauehold som står for en stor del av 
verdiskapningen. 
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Bjerkreim står også i en særstilling i Dalane når det 
gjelder omfang av melkeproduksjon med mange 
mellomstore melkebruk. Dette vil også gi landbruket i 
Bjerkreim utfordringer i tiden som kommer som følge 
av klart behov for fornying av driftsapparatet. Vi viser i 
den forbindelse også til de bedriftsrettede virkemidde-
lene i landbruket som forvaltes av Innovasjon Norge, 
med særlig prioritering av slike investeringer.  

I kommuner med en sårbar ressurssituasjon kan det 
være særlig utfordrende å gi oppgaver knyttet til 
næringsutvikling i landbruket tilstrekkelig prioritet. 
Eigersund og Sokndal har i dag felles landbrukskontor 
på Helleland. Enda tettere samarbeid i Dalane kan 
være løsningen på økende krav knyttet til kompetanse 
og ressursbruk som følge av mer ansvar til kommune-
leddet i landbruksforvaltningen. 
Det blir stilt større krav til rasjonell drift i landbruket 
for å opprettholde lønnsomheten. Sammen med nye 
krav i produksjonen og mål om å få ned leiejordan-
delen, har dette bidratt til en strukturendring der 
gårdsbruk blir slått sammen. Bruksrasjonaliseringer 
fører til at gårdshus/tun blir fradelt til fritt omsettelige 
eiendommer. 

Mindre behov for kårboliger i tilknytning til gårdsdriften 
fører også til ønsker om å dele disse fra landbruks-
eiendommene. Dette kan på sikt påvirke forutsetnin-
gene for landbruksdriften negativt. Selv om presset på 

nedbygging av jordbruksjord i Dalane er mindre enn på 
Jæren, er det likevel et forholdsvis stort press knyttet 
til enkeltsaker i LNF-områdene. For å bidra til en felles 
forståelse og en forutsigbar behandling av dispensa-
sjonssaker i landbruksområdene, bør det utarbeides 
retningslinjer i regionale planer for forvaltning av 
LNF-arealene. Slike retningslinjer kan gi felles rammer 
for saker knyttet til bruksrasjonaliseringer, fradeling av 
gårdshus m.m. 

Tilrettelegging for boligbygging må primært skje i 
etablerte tettsteder/grender og vurderes gjennom 
kommuneplan. For å ivareta bosettingshensyn og et 
variert bo-tilbud, kan det i kommuneplanen settes av 
områder til spredt boligbygging der dette er tjenlig 
ut i fra bosettingshensyn og LNF-interessene. Hvis 
kommunene unntaksvis vil vurdere etablering av 
boligeiendommer gjennom dispensasjon, må det 
eventuelt skje i områder med et lavt konfliktnivå i 
forhold til LNF-interessene.  

Figuren nedenfor er hentet fra NIBIO sin rapport om 
verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet 
i Rogaland.
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11.  Klimatilpassing

Dette vil vi oppnå:

Regionen er rustet til å håndtere et varmere, våtere og villere klima

Dette vil vi gjøre:
 - Samarbeide for å finne løsninger på regionens utfordringer som følge av 

klimaendringene
 - Håndtere klimaendringer gjennom å begrense bygging i flomutsatte områder og 

redusere forekomsten eller omfanget av naturfare
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Arbeidet med en egen regionalplan for klimatilpassing 
startet i 2018. Sikkerhet og trygghet for innbyggerne 
bør inngå som en utvidelse av attraktivitets-perspek-
tivet. For å tilpasse Dalane-regionen til framtidige 
utfordringer som følge av et varmere, våtere og villere 
klima bør regionen samarbeide om løsninger som øker 
forutsigbarheten og gir økt sikkerhet/trygghet. Et 
viktig tiltak vil være å utarbeide en overordnet og felles 
risiko- og sårbarhetsanalyse for Dalane.

Klimaendringene vil medføre konsekvenser for hele 
samfunnet, og vil kunne være belastende for kommu-
neøkonomien. I Dalane er det særlig flomhendelser 
som er aktuelle. Disse kan få store følger for eksis-
terende boligområder og kommunal infrastruktur for 
bl.a. vann og avløp. Ledningsnettet i kommunene er 
antakelig underdimensjonert, og det vil være aktuelt å 
øke kapasiteten. 

De fire kommunesentrene er sterkt flomutsatt, med 
deler av sentrumsområdene som ligger på flomutsatte 
arealer. Det er til nå utredet flomsikringstiltak som 
omfatter de nederste delene av de aktuelle vassdra-
gene. Tiltak for å holde igjen nedbør oppstrøms bør 
også være aktuelt, og det er viktig å arbeide med hele 
vassdraget.

Også annen offentlig infrastruktur som veg, 
jernbane og strømforsyning vil være utsatt ved flom. 
Konsekvensene av flomhendelsene i forbindelse med 
ekstremværet Synne i 2015 medførte at transportinfra-
strukturen i Dalane ble satt ut av spill, og ble påført til 
dels store skader. Særlig Egersund ble helt avskåret fra 
omverdenen. 

Annen naturrisiko som vind og tørke må også 
håndteres, samt at naturhendelser kommer til andre 
årstider enn tidligere. Havnivåstigning er aktuelt for 
Eigersund og Sokndal.

Kommunene må arbeide langs to baner: 
a) begrense bygging i flomutsatte områder for å 
unngå at utfordringene med hensyn til flom øker, og b) 
redusere forekomsten eller omfanget av naturfare for å 
beskytte det som allerede er utbygd, naturmangfoldet 
og innbyggernes liv og helse.

Sammenhengen mellom klimatilpassing og folkehelse 
er viktig. Arbeid er en av de viktigste faktorene som 
påvirker folkehelsa. Hvis arbeidsplassen forsvinner helt 
eller midlertidig på grunn av flom, vil dette påvirke 
folkehelsa. Særlig gjelder dette mindre steder som 
har hjørnesteinsbedriften som kanskje den største 
arbeidsgiveren.

Kommunene kan bruke behovet for klimatilpasnings-
tiltak til å være initiativrike, ved å utnytte mulighetene 
som kan komme som følge av økt oppmerksomhet 
rettet mot klimatilpassing fra statlige og fylkeskommu-
nale etater.

Virkemidlene for å samordne arbeidet med klimatil-
passing er retningslinjer for håndtering av naturfare, 
overvann og vannmiljø.
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Plan- og bygningsloven inneholder krav om utredning 
av konsekvenser av regionale planer som legger 
rammer for utbygging. Slike konsekvensutredninger 
(KU) skal beskrive konsekvenser av planforslaget, 
sammenlignet med om utviklingen fortsetter etter 
gjeldende planer – både fylkesdelplanen fra 2004 og 
kommunale planer ellers.

Dalane-kommunene har bolig- og næringsarealer nok 
i svært lang tid, og planen peker derfor ikke på nye 
utbyggingsarealer i regionen. Det er derfor ikke ny 

arealbruk som blir vurdert, men i stedet virkningene av 
en endret prioritering og rekkefølge i bruk av områder 
som allerede er godkjent for utbygging.

De viktigste endringene og konkretiseringene i 
planen
Forslaget til Regionalplan for samordnet arealbruk 
og transport i Dalane inneholder konkretiseringer og 
nye momenter i forhold til fylkesdelplanen fra 2004. 
Det er konsekvensene av disse endringene som skal 
klargjøres:

12.  Konsekvenser av planen

By- og tettstedsutvikling Planen innfører senterstruktur (senter-hierarki). Planen har krav om at funksjoner 
som er publikumsrettede eller besøks-/arbeidsplassintensive, skal bli lokalisert i 
tråd med senterstrukturen.
Regional planbestemmelse om at all handel skal lokaliseres i sentrum av byen og 
tettstedene. Det blir gitt unntak for nærbutikk og for varegruppene biler, båter, 
landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer. Omfanget av handel skal 
være tilpasset omlandet til senterne og til nivået i senterstrukturen.
Parkeringsløsningen i de større tettstedene skal bygge opp om kompakt 
sentrumsutvikling med tilrettelegging av gode møteplasser, og for gående og 
syklister

Boligbygging Planen innfører prinsipp om prioritering og rekkefølge i boligbyggingen innenfra 
og ut i byen og tettstedene. I spredtbygde områder kan det bli planlagt for et mer 
differensiert bosettingsmønster.
Det er satt krav til arealutnyttelse i boligområdene for å utnytte arealene på en god 
måte. Det er presisert at kommunene bør legge til rette for flere leiligheter i de 
større tettstedene.
For å sikre bo-kvalitet har planen minstekrav til areal for uteopphold i boligområ-
dene. I tillegg skal kommunene sikre varierte områder for lek og aktivitet.

Lokalisering av 
næringsvirksomhet

Planen er tydeligere enn før om at næringsvirksomhet skal lokaliseres etter 
prinsippet om rett virksomhet på rett sted (ABC-prinsippet). Virksomheter med 
mange besøkende eller arbeidsplasser på et lite areal skal lokaliseres i by- og 
tettstedsenterne. Dette for å bygge opp om senterne, være tilgjengelige, og gi 
korte avstander.

Gående og syklister Planen viderefører satsingen på tilrettelegging for gående og syklister, men priori-
terer slike tiltak i byen og tettstedene, der bruken er høyest.

Buss og tog Buss- og togtilbudet videreføres som selvstendige tilbud, og det bør prøves ut mer 
behovsstyrt transport. Mer detaljert utvikling vil skje gjennom annen planlegging.

Utbedring og utvikling av 
vegnettet

Planen gir strategiske prioriteringer til bruken av samferdselsressurser i regionen, 
med tydeligere ambisjoner for å prioritere drift og vedlikehold av vegnettet. Ellers 
er prioriteringen rassikring, tunellsikring og vedlikehold i kombinasjon med mindre 
utbedringer. Hovedvegnettet får høyest prioritet. Vurdering av enkeltprosjekter opp 
mot disse kriteriene vil bli gjort i handlingsplanene for samferdselssektoren.

Landbruksområder Planen har retningslinjer om bevaring av sammenhengende arealer for matproduk-
sjon og tiltak i LNF-områder.

Næringsutvikling Planen har mål og strategier for næringsutvikling, med egne retningslinjer. 
Egersund havn er vist som regionalt næringsområde. 

Klimatilpassing Planen har mål og strategier for hvordan kommunene bør arbeide med tilpassing til 
kommende klimaendringer, med tilhørende retningslinjer.

Annet Det blir foreslått å etablere en regional samarbeidsarena for by- og tettstedsutvik-
ling og videreutvikle den regionale tilskuddsordningen.
Sjøtransport er ikke med som et eget kapittel i planen. Temaet blir håndtert 
gjennom statlig sektorforvaltning og Regionalplan for sjøareal.
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Konsekvenser for tettstedsutvikling
Lokalisering av flere nye boliger, senterfunksjoner og 
arbeidsplass- og besøksintensiv næring i og nær by- og 
tettstedssenter vil gi flere folk i nærheten til sentrum 
og kortere avstander mellom hjem og funksjoner. 
Dermed kan kundegrunnlaget for handel, lokale 
funksjoner og møteplasser i byen og tettstedene bli 
opprettholdt eller styrket, og transportbehovet kan bli 
redusert.

Sentrumsnær utbygging med flere mindre boliger vil 
gi en mer variert boligstruktur og større valgfrihet på 
boligmarkedet. Kombinert med kortere avstander kan 
det bli enklere for eldre mennesker å klare seg i egen 
bolig, og behovet for kommunal tilrettelegging kan bli 
redusert. Fortetting og omforming kan medføre noe 
høyere utbyggingskostnader enn om utbyggingen skjer 
på nytt/ubebygd areal. Samtidig gir den forventede 
økningen i tallet på eldre og enslige mennesker økt 
behov for sentrumsnære boliger. Dette kan gjøre flere 
prosjekter regningssvarende.

Den regionale planbestemmelsen innebærer at all 
handel, inkludert møbler og hvitevarer, skal bli etablert 
i sentrene – med unntak av nærbutikk, biler, båter, 
landbruksmaskiner og større byggevarer. Dermed må 
det også bli planlagt for at slike virksomheter skal 
kunne bli innpasset i sentrumsområdene.

Konsekvenser for transportutvikling
Et mer konsentrert utbyggingsmønster vil gjøre det 
enklere å gå eller sykle i hverdagen. Kombinert med 
bedre infrastruktur i byen og tettstedene, kan økning i 
antallet gående og syklister gi positiv virkning på folke-
helse og trivsel.
Mer strategiske prioriteringer for samferdselssektoren 
gjør at planen i større grad vil kunne fungere som et 
regionalt styringsverktøy, i stedet for at prioriteringene 
i realiteten kommer i handlingsplanene.

Økt oppmerksomhet rettet mot vedlikehold, rassikring, 
tunellsikring og mindre utbedringer vil innebære at 
mange flere vegstrekninger kan oppnå merkbar forbe-
dring, i stedet for at alle ressursene blir brukt på noen 
få prosjekter. Den samlede nytten og tryggheten for 
trafikantene er dermed forventet å bli langt større og 
forutsigbar.

Konsekvenser for planlegging i kommunene
Tydeligere krav til arealplanlegging i kommunene 
(boligprioritering/-rekkefølge, differensiering av 
boligstruktur, sentrumsplanlegging og næringslokali-
sering) vil tydeliggjøre behovet for plan- og utviklings-
kompetanse, veiledning og erfaringsutveksling mellom 
kommunene, og til politisk styring.

Enkelte steder kan det bli aktuelt å endre gjeldende 
planer, der disse ikke bidrar til den ønskede utvik-
lingen. Kommunene står fritt til å endre gjeldende 
planer, så lenge dette er saklig begrunnet.
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Nasjonale mål og styringsdokumenter formidler 
nasjonal politikk og forventninger til areal- og transpor-
tutviklingen i hele landet. Regjeringen utarbeider hvert 
fjerde år «Nasjonale forventninger til regional og lokal 
planlegging», i tillegg til at det utformes stortings-
meldinger for ulike fagområder og statlige planret-
ningslinjer med mer konkrete føringer for planlegging. 
Arbeidet med Regionalplan for Dalane har forholdt 
seg til de nasjonale forventningene og sett disse opp 
mot det som er lokale utfordringer og forutsetninger i 
Dalane-regionen. 

Regional planlegging og forpliktelse til 
samarbeid
Regionale planer er et verktøy for å ”samle kommuner 
og sektorer om samfunnsutviklingen på regionalt nivå, 
og å sørge for en politisk forankring av de strategier de 
arbeider etter”, jf. stortingsmeldingen om Nye folke-
valgte regioner. Planprosessen er en arena for avveiing 
av ulike interesser, noe som betinger bredt samarbeid 
og forankring. Regjeringen legger til grunn at det skal 
være mer forpliktende regional planlegging, der ansvar 
og ressursbehov kan tydeliggjøres i handlingsprogram.

Samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging
De statlige planretningslinjene legger føringer for 
offentlig areal- og transportplanlegging og beskriver 
tema som regionale areal- og transportplaner skal 
håndtere:

• Avklare utbyggingsmønster. Potensialet for fortetting 
bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. 
Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrum-
snære områder. Utvikling av nye, større boligom-
råder må sees i sammenheng med behovet for 
infrastruktur.

• Legge til rette for lokalisering av regionale 
handels- og servicefunksjoner, og for publikums-
rettede private og offentlige tjenestetilbud tilpasset 
senterstrukturen.

• Avklare hovedtrekkene i transportsystemet. 
Sykkel og gange skal styrkes som transportform. 
Næringstransporten skal sikres effektiv og sikker 
avvikling.

• Trekke langsiktige grenser mellom by- og tettsteds-
områder og større sammenhengende landbruks-, 
natur- og friluftsområder.

Praktiseringen tilpasses lokale forhold, og i områder 
med lite utbyggingspress kan det planlegges for et mer 
differensiert bosettingsmønster.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging
Regjeringens forventningsdokument fastholder 
føringene om samordnet bolig-, areal- og transport-
planlegging jf. over, og beskriver i tillegg at regionale 
og kommunale planer skal:

• Tilrettelegge for boliger, arbeidsplasser, handel, 
service og sosiale møteplasser i sentrum.

• Legge til rette for tilstrekkelig og variert bolig-
bygging og nok næringsarealer, lokalisert ut 
fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging.

• Sikre sammenhengende gang- og sykkelforbindelser 
av høy kvalitet.

• Legge til rette for fysisk aktivitet og trivsel for hele 
befolkningen.

• Planlegge for verdiskaping og bærekraftig 
næringsutvikling.

By- og distriktsutvikling
For å oppnå bærekraftige byer og sterke distrikter, 
ønsker regjeringen innen areal- og transportområdet 
blant annet å:

• Styrke knutepunktutviklingen: Utvikle kompakte 
byer og tettsteder, lokalisere «rett virksomhet på 
rett plass», og konsentrere handel og tjenester i 
sentrum.

• Legge mer vekt på regionale løsninger: Knytte by og 
omland tettere sammen, gi forutsigbarhet for videre 
planlegging og oppfølging.

• Sikre kvalitet i bygde omgivelser - fremme trygge 
og sunne steder, kulturmiljø, tilhørighet, sosiale 
møteplasser og et levende sentrum.

• Bygge opp om lokal utviklingskraft i distriktene, 
bredere boligtilbud, mer aktiv boligplanlegging og 
styrking av lokal handel og servicefunksjoner.

13.  Nasjonale forventninger til en regional 
       areal- og transportplan
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Nasjonal transportplan
Det overordnede målet i Nasjonal transportplan 
2018-29 har tre hovedmål om å:

• Bedre framkommelighet for personer og gods i hele 
landet

• Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen
• Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstil-

ling mot et lavutslippssamfunn og redusere andre 
negative miljøkonsekvenser

NTP beskriver en satsing på forbedret mobilitet 
og pendlingsmuligheter i hele landet, utvikling av 
togtilbud, og virkemidler for å gjøre det mer attraktivt 
å velge kollektivtransport, sykling og gåing. Regionalt 
skal det fastsettes stamnett og knutepunkter for 
kollektivtransporten, og prioriteres effektive gang- og 
sykkelruter.

Nasjonal jordvernstrategi
Stortinget har vedtatt et innskjerpet nasjonalt mål 
om at årlig omdisponering av landbruksjord skal være 
mindre enn 4000 daa innen 2020. I jordvernstrate-
gien viser regjeringen til vektleggingen av jordvern i 
statlige planretningslinjer og nasjonale forventninger, 
påpeker betydningen av regionale planer, og gir 
signaler om bedre klargjøring og styrket veiledning og 
kunnskapsgrunnlag.

Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpassing
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal 
gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksom-
hetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomleg-
ging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet 
forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatil-
pasning). Klimatilpasning og utslippsreduksjoner må 
sees i sammenheng der det er relevant. Det er viktig 
å planlegge for løsninger som både reduserer utslip-
pene og reduserer risiko og sårbarhet som følge av 
klimaendringer.
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