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Retningslinjer:  Regionale næringsområder

For etablering av handel, se bestemmelse og retnings-
linjer i kapittel om Senterstruktur og handel.

5.1  Generelt

5.1.1  Kommunene skal i kommuneplanleggingen inn-
føre bestemmelser for utnyttelse og parkeringsdekning 
for de regionale næringsområdene (jf kart side 43) med 
utgangspunkt i regionalplanens retningslinjer. Avgren-
sing av de regionale næringsområdene skal gjøres 
gjennom kommuneplanleggingen og løpende vurderes 
ved kommuneplanrulleringene.

5.1.2  Kommunene og regionale myndigheter skal aktivt 
planlegge for at regionens behov for ulike kategorier 
næringsområder blir dekket. Næringsområder som ikke 
er definert som regionale, bør planlegges etter prinsip-
pene for regionale næringsområder.

5.1.3  Det skal vises tilbakeholdenhet med omdispone-
ring sjønære næringsareal til annet formål. Ved forslag 
om omdisponering skal kommunene utrede alternativ 
tilgang til sjønært areal. Utredningen skal ha et regionalt 
perspektiv og gjøres i samarbeid med regionale myndig-
heter. 

5.1.4  Tilrettelegging for handel styres etter retningslin-
jene i kapittel 4.

5.2  Regionale næringsområder med høy urbanise-
ringsgrad; Kategori I

5.2.1  Områdene skal tilrettelegges for næringsbebyg-
gelse med høy arbeidsplass- og/eller besøksintensitet 
med høy arealutnyttelse.

5.2.2  Følgende områder inngår i kategorien: Stavanger 
sentrum, Sandnes sentrum, Bryne sentrum, Hillevåg-
Mariero, Jåttåvågen, Stavanger Forum, deler av Forus-
Lura (jf. prinsipp i infoboks/kart), Sola sentrum og 
Jørpeland sentrum.

5.2.3  Kommunedel- og reguleringsplaner innenfor 
områder nevnt i pkt. 5.2.2 skal i byggeområdene legge 
til rette for minimum %-BRA=160-200 og maksimum 
%-BRA=200-250. For sentrumsområder og kollektivknu-
tepunkt kan utnyttelsesgraden utredes og fastsettes i 
egen plan.  

5.2.4  Områdene skal planlegges for høy andel kollek-
tiv- og sykkelreisende. Parkeringsdekning pr 100 m2 
BRA for næringsbygg skal være:
- maksimalt 0,75 - 1 bilparkeringsplasser. 
- minimum 2 sykkelparkeringsplasser. 

5.3  Regionale næringsområder med allsidig virks-
omhet; Kategori II.

5.3.1  Områdene skal tilrettelegges for næringsbebyg-
gelse med middels arbeidsplass- og besøksintensitet og 
middels arealutnyttelse.

5.3.2  Følgende områder inngår i kategorien (kat.2): 
Deler av Forus-Lura (jf. prinsipp i infoboks/kart), deler 
av Bybåndet sør, deler av Sandnes øst (Vatne), Buøy, 
Dusavik, Risavika, deler av Mekjarvik, Håland og 
Utsola/Stavanger Lufthavn Sola.

5.3.3  Kommunedel- og reguleringsplaner innenfor 
områdene nevnt i pkt. 5.3.2 skal i byggeområdene 
legge til rette for minimum %-BRA=60-70 og maksimum 
%-BRA=130-140. Sjønære areal som disponeres til 
eksempelvis godshåndtering, kan unntas fra normen for 
minimum %-BRA.

5.3.4  Områdene skal planlegges for høy andel kollek-
tiv- og sykkelreisende og begrenset parkeringsdekning 
for bil. 

5.4  Regionale næringsområder for arealkrevende 
virksomheter, Kategori III

5.4.1  Områdene skal tilrettelegges for næringsbebyg-
gelse med lav arbeidsplass- og besøksintensitet og lav 
arealutnyttelse.

5.4.2  Følgende områder inngår i kategorien (kat.3): 
Deler av Mekjarvik, Skurve, deler av Forus-Lura (se 
kart), deler av Sandnes øst, deler av Bybåndet sør, 
Kviemarka, Nordmarka, Hanasand og Sirevåg.

5.4.3  Kommunedel- og reguleringsplaner innenfor 
områdene nevnt i pkt. 5.4.2 skal i byggeområdene 
legge til rette for minimum %-BRA=40-50 og maksi-
mum %-BRA=90-100. Sjønære areal som disponeres til 
eksempelvis godshåndtering, kan unntas fra normen for 
minimum %-BRA.

5.4.4  Areal til parkeringsformål skal begrenses. 

5.5  Regionale logistikknutepunkt

5.5.1  Følgende områder inngår i kategorien: Risavika 
havneområde, Ganddal godsterminal og Stavanger 
lufthavn Sola. 
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Prinsipp for differensieringen av næringsområdet er 
gjort med utgangspunkt i gangavstand til eksisterende 
og planlagte kollektivtilbud. (500 meter fra baneakse, 
300 meter i fra bussakser) 

Kartet viser en prinsipiell tenkning og ikke en klar 
avgrensning mellom kategorier næringsområder. Detal-
jert avklaring må gjøres på kommuneplannivå. 

Figur 5.5

5.5.2  Områdene skal tilrettelegges med tilstrekkelig areal til 
å ivareta en utvikling av områdenes funksjon som logistikk-
nutepunkt. Tilgrensende areal skal gis en arealdisponering 
som muliggjør videreutvikling av logistikkfunksjonene og bør 
ikke legge uønskede begrensninger på logistikkfunksjonen. 

5.5.3  Publikumsrettede funksjoner i områdene skal tilrette-
legges for høy kollektivandel og parkeringsdekning tilpasset 
høye kollektivandeler.

5.6  SUS og UIS.

5.6.1  Følgende områder inngår i kategorien: Univer-
sitetet i Stavanger (UiS) og Stavanger universitets-
sykehus (SUS).

5.6.2  Utvikling av område for universitetet og univer-
sitetssykehuset skal planlegges med høy arealutnyt-
telse og høy andel av kollektiv- og sykkelreisende. 
Det skal tilrettelegges for henholdsvis universitets- og 
sykehusformål, og virksomheter som understøtter 
primærformålet.

Faglige anbefalinger:

• Det skal tas hensyn til estetikk ved område- og 
detaljregulering av næringsområdene. Universell 
utforming skal være premiss for planleggingen. 
Det skal planlegges for lavenergibygg og/eller 
bruk av lavverdig energi.

• Kommunene bør etablere virkemidler (eksempel-
vis gjenkjøpsklausuler) for å sikre effektiv bruk og 
god tilgang til næringsarealene, og aktivt legge til 
rette for utnyttelse av synergieffekter ved samlo-
kalisering av lignende virksomheter i klynger.

• Parkeringsdekning for bil i kategori II må ta hen-
syn til lavere arbeidsplassintensitet enn kategori I. 
Med det dobbelte eller tredobbelte arealbehovet 
per arbeidsplass, 50 –100 m2 pr arbeidsplass, 
bør parkeringsdekningen ikke være høyere enn 
mellom 0,6 – 0,8 bilparkeringsplasser pr 100 
m2. Spesielle forhold kan begrunne høyere eller 
lavere dekning i forhold til bygningsmasse for å 
følge intensjonen i retningslinjen.

• For alle næringsområder bør sykkelparkerings-
plasser etableres i innelukket anlegg med gode 
garderobefasiliteter og enkel adkomst. Gjesteplas-
ser for sykkel bør etableres med overdekning i 
nærhet til hovedinngang.

• Sykkelparkeringsdekning pr 100 m2 BRA for kate-
gori II og III bør minimum være på samme nivå 
som parkeringsdekning som fastsettes for bil.

• Det bør planlegges for felles bilparkeringsanlegg i 
kategori I og II-områdene.
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Figur 5.4 Mekjarvik. Det forutsettes at kategori 2-området utgjør en mindre 
andel av eksisterende område og at dette ikke plasseres i områder som er 
attraktive for sjørettet næring.




