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Arbeidet med Regionalplan for Dalane er satt i 
gang i samsvar med vedtatt Regional planstrategi 
(2016) og planprogram vedtatt i Rogaland fylkest-
ing 12.12.2018.

Denne rapporten skal gi en beskrivelse av ut-
viklingstrekk i Dalane innen befolkningsutvikling, 
boligtilbud, næringsliv, pendling, tettsteds- og 
transportutvikling. Rapporten inngår som en del 
av kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med den nye 
regionalplanen.

I Regional planstrategi legges det stor vekt på 
attraktivitet. Begrepet er sentralt for å forklare 
hva som ligger bak de valgene som folk foretar, og 
som fører til endringer i befolkning og næringsliv.

Planprogrammet, planen for planleggingen, 
beskriver framdriften for arbeidet med Region-
alplan for Dalane og de utredningene som skal 
lages som grunnlag for planutviklingen.
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Den geografiske avgrensningen av Da-
lane har vært uforandret i lang tid, og 
omfatter egentlig også området sør for 
Ogna i Hå kommune. Områdenavnet 
er nevnt allerede i Gulatingsloven, som 
gjaldt før Magnus Lagabøtes landslov 
fra 1274. Dalane-navnet har utgang-
spunkt i dal. Kanskje er det det store 
antallet små dalfører på et relativt lite 
område som er opphavet til navnet, og 
at navnet forteller om at det har vært ut-
fordrende å ta seg fram i området. Før 
etableringen av jernbanen og veiene 
var sjøveien langs den bratte og sted-
vis utilgjengelige kysten hovedåren for 
transport. De indre delene av Dalane var 
lenge lettest tilgjengelige med båttrans-
port, blant annet over Lundevatnet, opp 
Sira-elva til Sirdalsvatnet eller på Ørs-
dalsvatnet, og mange bygder var van-
skelig tilgjengelige og til tider isolerte.

Det funksjonelle Dalane består av de fire 
kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund 
og Sokndal, og er mindre enn det geo-
grafiske. Kommuneinndelingen er også 
gammel, og har sitt utspring i militær or-
ganisering i skipreider, der hver skiprei-
de hadde ansvar for å stille med hærskip 
og mannskap i ufredstider.

Dalane - både geografisk 
avgrensing og funksjonsbegrep

Regionen Dalane

Siden kommunesammenslåingen i 1965 
omfatter Eigersund kommune i dag 
de tidligere kommunene Egersund og 
Eigersund, Helleland og to kretser fra 
tidligere Heskestad kommune. Lund 
kommune ble slått sammen med Heske-
stad kommune i 1965. Sokndal og Bjer-
kreim har vært omtrent uendret siden 
formannskapslovene ble innført i 1837, 
med unntak av at Maudal ble overført fra 
Bjerkreim til Gjesdal i 1960-årene.

Kommunereformen ble vedtatt av 
Stortinget 9. juni 2015. De fire kom-
munene i Dalane opplevde reformen 
som styrt utenfra og splittende, og øn-
sker å finne sammen igjen. Dalane op-
pleves som en funksjonell og passe 
stor region, med stor grad av samhan-
dling og eksisterende samarbeid på 
flere områder. Samarbeidet mellom 
kommuneadministrasjonene beskrives 
som godt. Det regional samarbeidet blir 
ivaretatt med Regionråd Dalane, som 
ble opprettet i 2014. Regionrådet erstat-

En funksjonell region

Utsnitt av et sjøkart fra 1842. Her vises kystlinjen til Eiger-
sund og Sokndal, eller Eggersund og Soggendalen, som 
den svenske kartutgiveren E.G. av Klint har skrevet. 
Kilde: Kartverket.
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ter det tidligere Dalanerådet. Arbeidet i 
regionrådet består i at ordførere og råd-
menn møtes. Kapasitet i det regionale 
arbeidet er nevnt som en utfordring, idet 
rådet ikke har en ansatt sekretær.

Kommunene i Dalane er gjensidig avhen-
gige av hverandre. Én arbeidsplass i én 
kommune er også viktig for nabokom-
munen. Det felles bo- og arbeidsmark-
edet ser ut til å være mye viktigere i Da-
lane enn for eksempel i Ryfylke, der flere 
av kommunene nærmest er selvforsynte 
mini-regioner. Det er også en del pend-
ling ut av Dalane og samhandling med 
naboregioner, og for eksempel er Fle-
kkefjord byen til østre del av Lund og 
Sokndal, særlig gjelder dette for innbyg-
gerne på Moi. 

Årsaken til høy grad av samhandling er 
forklart med fire store bedrifter: Covent 
i Bjerkreim, Aker Solutions i Eigersund, 
Titania i Sokndal og NorDan i Lund. Dis-
se bedriftene er regionens styrke, men 
det er også sårbart med alle eggene i en 
kurv. Det ensidige arbeidsplasstilbudet 
basert på få hjørnesteinsbedrifter er en 
utfordring for regionen.

Regionen har også en del sesongbaserte 
arbeidsplasser i fiskerinæringen som i 
stor grad rekrutterer arbeidsinnvandrere. 
Det er vanskelig å få helårsdrift i nærin-
gen, og foredling skjer gjerne i Danmark. 
Konjunkturendringer har større virkning 
i Dalane enn andre steder. Flere kom-
petansearbeidsplasser, gjerne statlige, 
vil kunne gjøre det mer attraktivt for unge 
mennesker fra regionen å vende tilbake 
til regionen etter fullført utdanning. Part-

nere har gjerne samme utdanningsnivå 
og trenger også jobbmulighet for å ville 
etablere seg. Kommuneorganisasjonene 
er også kompetansearbeidsplasser. I 
kvinnedominerte yrker er heltidsstillinger 
som det går an å leve av viktig.

Samarbeid

Det samarbeides allerede innenfor en 
rekke områder i regionen. Dette gjelder 
innen teknisk sektor, barnevern, jord- og 
skogbruk, oppmåling og i kultursektor-
en. Det er sannsynligvis potensiale for 
økt samarbeid på en rekke områder.

Samarbeid er krevende og kan være ut-
fordrende, men sårbarhet er et hovedar-
gument for mer samarbeid i regionen. 
Tettere samarbeid gir potensial for re-
dusert sårbarhet, bedre personvern og 
for å unngå inhabilitet. Det vil også være 
mulig å oppnå større felles fagmiljø og 
bedre faglig utvikling med flere kolleger. 
Utvikling av tjenestetilbud gjennom mer 
samarbeid er også en mulighet. 

Aktuelle saker som er viktig for regionen 
for tiden er spørsmålet om nedleggelse 
av tilbud ved Egersund sykehus, og 
utvikling av det desentraliserte utdan-
ningstilbudet. Sistnevnte er viktig blant 
annet for å oppfylle lokalt næringslivs-
behov. Et regionalt utdanningstilbud et-
ter videregående skole er viktig, og et 
bredere arbeidsplasstilbud vil gjøre det 
attraktivt å bosette seg i regionen etter 
endt utdanning. 
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Komponenter i befolkningsveksten i Dalane

Fødselsoverskudd Netto innflytting Netto innvandring Befolkningsvekst

Med redusert innvandring vil det kunne 
bli vanskelig å rekruttere arbeidstakere til 
flere yrker i tida framover, og det blir desto 
viktigere å øke regionens attraktivitet som 
bosted, for bedrifter og for besøkende. 
Det minnes i denne sammenhengen om 
at det er viktig å snakke opp forståelsen 
for og verdien av fagutdanning.

De siste 20 årene har Dalane hatt Ro-
galands laveste bef-olkningsvekst. 

Befolkningsutvikling

Fødselsoverskuddet har tidvis ikke holdt 
for å veie opp mot fraflytting til andre 
deler av landet. I årene 2006-2014 brem-
set fraflyttingen noe opp, samtidig som 
høy innvandring bidro til den høyeste 
befolkningsveksten siden begynnelsen 
av åttitallet, spesielt i Eigersund og Bjer-
kreim.  
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Befolkningsprognoser for Dalane

Høy nettoinnvandring Hovedalternativet Lav nettoinnvandring

Her vises tre scenarioer for Dalane, 
som er hentet fra SSB. Alle alterna-
tivene regner med en lav men økende 
befolkningsvekst frem til 2022. Da 
ventes befolkningsveksten å ha nådd et 
slags normalnivå igjen. I et lengre per-
spektiv forventes en noe svakere be-
folkningsvekst, etter hvert som befolk-
ningen blir eldre og fruktbarheten faller. 
Raske endringer i befolkningsutviklin-
gen forårsakes først og fremst av sving-
ninger i innvandring. 

Ingen av scenarioene presenterer en 
like stor vekst som det Rogaland har 
hatt de siste 15 årene. Mellomalterna-
tivet her spår en gjennomsnittlig be-
folkningsvekst på rundt 0,5 prosent. Det 

Befolkningsprognoser

ligger tett på gjennomsnittsveksten de 
siste 25 årene, inkludert høyvekstperi-
oden 2007-2015. Selv mellomalterna-
tivet tar med andre ord utgangspunkt i 
en ganske betydelig innvandring. I dette 
scenarioet øker befolkningen i Dalane 
med knappe 3000 innbyggere frem til 
2040. De andre scenarioene viser større 
eller mindre innvandring. 

Siden kommunene er forholdsvis små, 
og befolkningsutviklingen dessuten pre-
get av endringer hos hjørnestensbedrift-
er, velger vi å ikke publisere prognoser 
på kommunenivå her. Se nærmere fork-
laring i tekstboksen.

Om befolkningsprognoser

SSB publiserer prognoser på kom-
munenivå ved hjelp av en regnemod-
ell (BEFREG) som fordeler den an-
tatte nasjonale befolkningsveksten på 
kommunene. Den tar ikke umiddel-
bart innover seg lokale forhold, som 
for eksempel endringer i en hjørnest-
einsbedrift, et nytt boligområde, eller 
til og med konjunkturnedgangen i 
regionen. Den «forutsetter at de re-
gionale mønstrene for fruktbarhet, le-
vealder, flytting og innvandring fra de 
siste [ti] år vil fortsette», skriver SSB i 
et notat om modellen. SSB oppfordrer 
derfor selv til at prognosene blir veid 
opp mot kunnskap om lokale forhold. 
I og med at befolkningsutviklingen det 
siste tiåret ikke kan ansees som typ-
isk, hverken i Dalane eller Rogaland 
for øvrig, regner vi det som sannsynlig 
at veksten vil bli noe lavere enn det 
som SSB publiserer som hovedalter-
nativet for de fire kommunene. 

I små kommuner er befolkningsut-
viklingen veldig følsom for endringer. 
En trebarnsfamilie som flytter ut, kan 
gi utslag på statistikken. I små kom-
muner hvor arbeidslivet er bygget 
opp rundt en hjørnesteinsbedrift, 
kan befolkningsutviklingen dessuten 
bære preg av driftsresultatet eller te-
knologieffektivisering hos den store 
arbeidsgiveren. En sentralisert prog-
nosemodell kan ikke ta høyde for slike 
faktorer. Derfor har vi valgt å ikke pub-
lisere prognoser på kommunenivå her. 

For de som likevel ønsker å se fram-
skrivinger på kommunenivå, er de 
tilgjengelig på SSBs nettside, under 
Statistikkbank > Befolkning > Folket-
all > Befolkningsframskrivinger.
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Det er underskudd på arbeidsplasser i 
Dalane, det vil si at arbeidsplasstallet i 
Dalane er lavere enn det totale antallet 
sysselsatte som er bosatt i regionen. His-
torisk (2008-2014) har underskuddet på 
arbeidsplasser økt, men etter 2014 har 
underskuddet blitt noe redusert, som kan 
tyde på at pendlerne i noe større grad var 
sårbare for konjunkturnedgangen enn de 
som har arbeidssted i Dalane. 

Muligheten for arbeidspendling øker med 
bedre transport-infrastruktur som kan gi 
kortere reisetid, og dobbeltspor på Jær-
banen er viktig for regionen. Unge i re-
gionen har nå mulighet til å velge skole 
ut fra interesse, og kan pendle til mange 
videregående skoler med jernbanen. Det 
er en utfordring i denne sammenhengen 
at strukturendringer i samferdselssys-
temet gjør det vanskeligere å oppnå den 

Arbeidsmarked 
og pendling

såkalte 10-minuttersbyen, og regionen 
er blitt mer avhengig av et større bo- og 
arbeidsmarked. Men at folk ønsker å bo 
i Dalane selv uten lokalt arbeid tyder på 
høy bostedsattraktivitet.

All statistikk i dette kapitlet er fra 4. kvar-
tal 2017, med mindre noe annet kommer 
frem. Med de store omveltningene som 
har vært i arbeidslivet i Rogaland siden 
andre halvdel av 2014, og faktisk siden 
2006, er det vanskelig å definere en nor-
malsituasjon eller hvordan utviklingen blir 
fremover. Men i skrivende stund er det 
mer optimisme i arbeidslivet enn det har 
vært de siste tre årene. 
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Hvor jobber Dalanefolket?
Sysselsatte etter arbeidssted, 2017
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Sokkelen

Totalt har regionen en nettoutpendling 
på 15 prosent. Den store pendlerstrøm-
men går nordover til Jæren og storby-
området, unntatt fra Lund kommune, 
som har en større utveksling av arbeid-
skraft med Vest-Agder enn med resten 
av Dalane. Arbeidsplassene i Dalane er 
i stor grad dekket med lokalt bosatt ar-
beidskraft. Nesten 90 prosent av de som 
jobber i Dalane bor også i regionen. Over 
80 prosent av de som har arbeidsplass i 
Dalane, har hjem og jobb i samme kom-
mune. Det er med andre ord relativt få 
som pendler inn til regionen. 

Fleste jobber i 
hjemkommunen

Dalane har en høyere egendekning av 
arbeidsplasser enn Ryfylke, men lavere 
enn på Haugalandet. I tillegg har 271 
personer fra Dalane jobb på sokkelen. 

Av de som bor i Dalane jobber over 8000 
i egen kommune (69 prosent) og 906 
pendler til en annen kommune i Dalane 
(7,6 prosent). Det er dobbelt så mange 
som pendler fra Dalane til andre deler av 
Rogaland, enn internt i Dalane. Sokndal 
har den mest kortreiste arbeidskraften. 
85 prosent av arbeidstakerne er sok-
ndøler og 8,4 prosent kommer fra de an-
dre kommunene i Dalane. Eigersund har 
et noe lignende mønster. Den øvrige inn-
pendlingen til disse kommunene kommer 
fra ulike retninger. Eigersund får innpend-
ling fra Jæren og Nord-Jæren (6 prosent) 
mens Sokndal henter 3,1 prosent av sine 
sysselsatte fra Vest-Agder.

Hvor bor de som jobber 
i Dalane?
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Pendlere i Dalane, 2017

Ut fra Dalane Inn til Dalane Internt i Dalane

Over 70 prosent av Dalanefolket jobber 
i samme kommune som de bor i. Eiger-
sund har det største arbeidsmarkedet i 
Dalane. Det er derfor ikke overraskende 
at eigersunderne oftere jobber i hjem-
kommunen enn befolkningen i de an-
dre kommunene. De fleste som pendler 
over kommunegrensene i Dalane jobber 
i Eigersund. Rundt 16 prosent av syssel-
satte Sokndøler og 14 prosent av bjer-
kreimsbuer har arbeidssted i Eigersund. 
Det er derimot kun 7,2 prosent av inn-
byggerne i Lund kommune som pendler 
til Eigersund. 

Sokndal og Lund har en intern net-
topendling som går omtrent i null, 31 
Sokndøler jobber i Lund mens 27 pen-

Hvor jobber folk fra Dalane?

dler den andre veien. Dette utgjør rundt 
2 prosent av sysselsatte i disse kom-
munene. Det er lite utveksling av ar-
beidskraft mellom de to sørligste kom-
munene og den nordligste. Sokndal og 
Lund har lite innpendling til Bjerkreim 
(0,8 prosent og 1,1 prosent), og det er 
kun et fåtall som pendler den andre 
veien. 

Lund og Bjerkreim har størst andel sys-
selsatte utenfor Dalane. Det er flere av 
innbyggerne i Lund som jobber i Vest-
Agder (10,3 prosent) enn i de andre Da-
lane-kommunene (10 prosent). I Bjer-
kreim pendler mange nordover, om lag 
30 prosent av arbeidsstyrken har jobb i 
Rogaland utenom Dalane. 
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Tettstedene i Dalane

Grunnlaget for samkvem og handel oppstår der det 
er naturlig for folk å møtes, og møteplassfunksjonen 
er alle tettsteders mor. Endringene i samferdselstilbu-
det i Dalane har hatt stor innvirkning på tettstedene, 
særlig ved at handelen har flyttet etter transporttilbu-
det. Handel er kanskje den viktigste tettstedsfunks-
jonen, og det bør arbeides strategisk for å forhindre 
videre uttapping av funksjoner fra de fire kommune-
sentrene Egersund, Hauge, Moi og Vikeså.

Tettsted 
og handel

Egersund er regionsenteret for Dalane. 
I og med at bo- og arbeidsmarkedet er 
større enn regionen, har tilbudene i Lis-
ter- og Jær-regionen betydning for Da-
lane. Men Egersund er likevel den viktig-
ste byen for innbyggerne i regionen.

Opprinnelig var handelstilbudene og 
de fleste sentrumsfunksjonene i byen 
lokalisert ved Vågen. 

Egersund

Etter bybrannen i 1843 ble byen bygd 
opp igjen etter en ny reguleringsplan. 
Handelstilbud og andre funksjoner var 
fortsatt lokalisert langs Strandgaten.
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Jernbanen ble anlagt i 1878, og stas-
jonsbygningen ble bygd like utenfor tett-
bebyggelsen. Dette førte til etablering av 
flere handelstilbud nær jernbanestasjo-
nen, og sentrum ble etter hvert ganske 
langstrakt, jf. kartet over fra 1896. 

Da Jærbanen ble forlenget til Flek-
kefjord i 1904 fortsatte toget å kjøre ned 
til Egersund stasjon, og rygget så opp 
til Eie for å kjøre videre nordover eller 
sørover. Dagens stasjon på Eie ble åpnet 
i 1944 da Jærbanen fikk normalspor og 
ble koblet sammen med Sørlandsbanen 
på hele strekningen fram til Stavanger. 
Nye virksomheter begynte å etablere 
seg langs det gamle jernbanesporet 

mellom stasjonsbygningen på Eie og 
sentrum. Egersund fayance ble lagt ned 
i 1979, og fabrikkbygningene ble bygd 
om til kjøpesenter (Coop), og dette førte 
til en stor utvidelse av sentrum. Senere 
ble senteret ombygd til Amfi Eikunda, 
som åpnet i 2008. 

De nyeste handelstilbudene ligger i År-
staddalen sør for Egersund. Dette gjør 
at Egersund er blitt svært langstrakt. 
Fra jernbanestasjonen på Eie i nord til 
Felleskjøp-butikken i sør er det 2,6 kilo-
meter. I tillegg er det også etablert bl.a. 
bilforretninger på Tengs, som ligger litt 
over to kilometer nord for Egersund 
stasjon.
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Handelstilbudene og andre 
funksjoner var opprinnelig lokali-
sert i Sogndalstrand. Da det 
ble vanligere med transport på 
vei flyttet sentrum til tettstedet 
Hauge. Handelstilbudene er i dag 
i hovedsak lokalisert langs Gam-
leveien, og det er vanskelig å de-
finere hva som er sentrum, det 
framstår som todelt. Rådhuset 
og rutebilstasjonen ligger i østre 
del av veien sammen med flere 
handelstilbud. I vest ved krys-
sområdet med Tørneskogsveien 
og Eigersundsveien er det også 
en flere handelstilbud. Områdene 
i øst ligger i flomutsatt område.

Hauge

Vikeså er det minste kommune-
senteret i Dalane. Handels- og 
tjenestetilbudene er i hovedsak 
etablert på flaten mellom E 39 
og Svelavatnet. Skoler og andre 
tilbud ligger et stykke øst for sen-
trumsområdet langs Vikesågata. 
Sentrum er flomutsatt, og siste 
storflom var i forbindelse med 
ekstremværhendelsen Synne i 
2015.

Vikeså

Lensmannsgården i BjerkreimLensmannsgården på gamleveien i Hauge til høyre
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Mois historiske utvikling han-
dler også om tettstedet som 
flyttet etter infrastrukturen, fra 
dampbåten på Lundevatnet, til 
jernbanestasjonen og til slutt til 
Haukeland-området nord for E 
39. Området rundt Stasjonsveien 
preges i dag av forfall, og jern-
bane og vei oppleves som bar-
rierer. Det kan også diskuteres 
hvor sentrum er. Lund kommune 
satser på et attraktivt sentrum, 
og arbeider med mål og virkem-
idler for å oppnå dette. Arbei-
det ses på som nødvendig for 
å kunne rekruttere (og beholde) 
høyt kvalifisert arbeidskraft og vi-
dereutvikle næringslivet. 

Det skal lages en kommune-
delplan for Moi sentrum. Det 
er laget tettstedsanalyse og 
mulighetsstudie for utvikling av 
områdene Timrevik og Sagod-
den. Analysen viser at innbyg-
gerne treffes oftest på parkering-
splassen ved Timrevik, i bil. Det 
bør vurderes reduksjon i antall 
parkeringsplasser, da det an-
takelig er overkapasitet her. Lund 
kommunes vurdering er at det 
ikke er realistisk å reversere han-
delsetableringene på Haukeland. 
Bevisstgjøring om hva som vil 
være god utvikling av tettstedet 
er viktig, og gjennom politiske 
vedtak bør kommunen arbeide 
for å hindre at handelen søker 
seg til en ny motorvei når denne 
kommer. Det er blitt hevdet at for-
bipasserende på E 39 står for en 
betydelig del av omsetningen på 
Moi. Det vil være viktig å få doku-
mentert om dette er riktig.

Boligområde i Moiveien

Kiosk ved Moi stasjon

Moi
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Handel etableres der menneskene 
møtes. Handelsplassene kan regnes 
som allmenninger. «Alle» eier handlega-
ta, men det er ingens oppgave å ta vare 
på handlegata som allmenning. Ottar 
Brox har kalt dette allmenningens trage-
die. Mindre handlesteder er sårbare for 
endringer, og tåler konkurranse dårlig. 
Jo mindre sted og jo færre tilbud, jo mer 
sårbart er stedet. 

Tilbudene i kommunesentrene i Dalane 
er i hovedsak lokalisert innenfor rime-
lig gang- eller sykkelavstand fra der en 
stor del av befolkningen bor. Men det 
er forskjeller i bosettingsmønsteret i de 
fire kommunene. I Bjerkreim kommune 
er ca. 36 % av befolkningen bosatt på 
Vikeså, mens i Eigersund kommune bor 
hele 77 % av befolkningen i Egersund.

For å forberede kommunesentrene på 
økt handelskonkurranse vil økt boset-
ting i sentrumsområdene og fortetting 
være nyttige virkemidler, fordi dette vil 
kunne gi økt kundegrunnlag. Netthandel 
vil være en trussel for handelstilbudene 
hvis varene kommer fra et sentrallager 
i for eksempel Sverige. Men netthandel 
gir også muligheter for butikker i Dalane. 
De som klarer å markedsføre seg på nett 
og nå ut til kunder i hele Norge, kan også 
å tilby et større vareutvalg i Dalane enn 
det lokale behovet skulle tilsi. Handel 

Handel

er sentrums kanskje viktigste funksjon. 
Å drive butikk i gamle bygninger er ko-
stbart, og det er høye priser på arealer 
i sentrum. Å åpne opp for billige bygg 
på billige tomter utenfor sentrum er nok 
likevel en større trussel enn konkur-
ransen fra netthandelen. 

Kartlegging av funksjoner og tilbud i de 
fire kommunesentrene viser at Hauge, 
Moi og Vikeså er relativt like i omfanget 
av funksjoner og tilbud, mens Egersund 
har tilbud av funksjoner og detaljhandel i 
et helt annet omfang. Egersund framstår 
også som mye mer robust enn de øvrige 
kommunesentrene, og har i tillegg lyk-
kes med at funksjoner og tilbud i store 
trekk ennå er lokalisert sentralt. Det blir 
stadig viktigere å kunne tilby kundene 
en opplevelse, og ikke bare handel. Ek-
sisterende sentrumsområder kan tilby 
helt andre opplevelser enn såkalte Big 
Box-konsepter.

Ser vi tretti år bakover var det to slaktere 
bare på Hauge. Antallet spesialbutikker 
i tettstedene har gått kraftig tilbake de 
siste femten årene, og særlig daglig-
vare-handelen er helt overtatt av store 
kjedeaktører. Dette er en generell trend 
i samfunnet, men har hatt store konse-
kvenser særlig for Moi og Hauge, der det 
i dag er vanskelig å definere hva som er 
sentrum.

Hensikten med kartleggingen er å gi en 
oversikt over tilbudene som innbyggerne 
har i sitt kommunesenter. Dette vil være 
grunnlag for å reflektere over hvordan 
kommunesentrene fungerer hver for seg 
og sammen i regionen. 

Oversikten over tilbud innenfor kom-
munesentrene er laget med utgang-
spunkt i google maps, og kommunene 
har kvalitetssikret informasjonen fra 
eget kommunesenter. Oversikten gir et 

bilde av forekomsten av tilbud, og vil 
være grunnlag for å kunne si noe om 
hvor godt rustet sentrene er med tanke 
på økt konkurranse, blant annet fra net-
thandel og som følge av regionforstør-
ring. Kartleggingen er også grunnlag for 
å diskutere styrker og svakheter for det 
enkelte senteret og regionen som helhet.

Resultatet av kartleggingen er presen-
tert i figuren under:
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Handelsomsetning per
kommune 2016

Tabellene under viser summen av om-
setning innen detaljhandel per kom-
mune i 2016, og fordeling på varegrup-
per (dagligvare, utvalgshandel, møbel/
elektrisk, jernvarer/byggevarer). 

I tillegg er tabellene supplert med tall 
for andre kommuner (Ryfylke) og gjen-
nomsnittet for Rogaland. Tallene viser 
at alle kommunesentrene har stor grad 
av selvforsyning innen dagligvare, men 
ikke for andre varegrupper i de tre min-
ste kommunene. Det er antakelig feil 
adressering i datagrunnlaget som gjør at 
det ikke er vist forekomst av byggevarer 
i Bjerkreim. Omsetning i Coop-butikken 
på Vikeså blir registrert som dagligvarer, 
selv om vareutvalget i realiteten omfatter 
flere varegrupper.
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Utvikling i handelsomsetning

Figuren viser at Eigersund vokser 
omtrent som fylkesgjennomsnittet. Det 
er liten vekst i Bjerkreim. Styrking av 
handelstilbudene på Ålgård kan være 
en forklaring på dette. Lund har hatt litt 
skrittvis vekst. Sokndal har gått litt til-
bake etter 2010. For Sokndal er data-
ene litt usikre. Det er også stor forskjell 
på omsetningen mellom Eigersund og 
de tre andre kommunene, og små en-
dringer gir store utslag på grafene for de 
minste kommunene. «Fjellet» på grafen 
for Sokndal kan sannsynligvis forklares 
med priskonkurranse i forbindelse med 
etablering av en ny dagligvarebutikk, og 
at en butikk ble lagt ned i 2010 (Bunnpris). 

Diagram 1 viser utviklingen for de fire kommunene 

i perioden 2004-2016. Diagram 2 viser hvilke vare-

grupper det har vært vekst eller nedgang i.
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Varegruppen møbel/elektro har gått noe 
ned i Eigersund i perioden, og det er 
en liten nedgang i annen detaljhandel i 
Lund. I de andre varegruppene har det 
vært vekst. 

I Lund er det noe økning i dagligvare-
handel utenom Moi sentrum. Dette kan 
muligens forklares med etableringen av 
Coop ved avkjørselen fra E 39 til Ualand.
For Egersund ser det ut til at noe av 
veksten i detaljhandel har kommet uten-
for det som tradisjonelt er regnet som 
sentrum, bl.a. for dagligvarer, jf. figuren 
over. Dette gjelder særlig i Årstaddalen 
(kalt Egersund sør i figuren).

Med tanke på utviklingen av Egersund 
by, ser vi at handelstilbudene «strek-
ker» sentrum i retning nord-sør. Hvis 
det etableres nye tilbud ved Eie og 
jernbanestasjonen i nord og i Årstadd-
alen langs Sokndalsveien i sør, vil dette 
kunne føre til ytterligere utarming av det 
tradisjonelle Egersund sentrum, som har 
nedgang.
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Boligbygging må være basert på in-
ngående kjennskap til boligmarkedet og 
behovene i befolkningen. Dette er sp-
esielt viktig med tanke på befolkningsen-
dringene som kommer i Norge, i Ro-
galand og i Dalane. 

Det er blitt hevdet at Dalane kan være 
et alternativ til å bo tett i byområdet på 
Nord-Jæren, med tilgang til store ene-
boligtomter. Det er nok en myte at det 
er stor etterspørsel etter store enebolig-
tomter, og erfaring fra Egersund viser at 
det har vært lett å selge leiligheter i byen 
de siste årene, mens det er vanskelig å 
selge store tomter for eneboliger.

En stadig eldre befolkning gir et endret 
boligbehov. Bil eller andre motoriserte 
transportmidler er for mange en forut-
setning for å kunne nå daglige destinas-
joner, og uten bil blir mange avhengige 
av hjelp fra andre. En stor gruppe eldre 
mennesker kan bli isolert når helsa ikke 
lenger tillater at de kjører bil. De kan også 

Boligmarked

få dårligere livskvalitet som følge av at 
boligen ikke lenger passer til de indiv-
iduelle behovene. Boligproduksjonen i 
kommunene er trolig i liten grad innrettet 
mot et slikt behov i dag, og dette er en 
problemstilling som bør tas opp i planen 
og inngå i handlingsprogrammet.

Mange eldre mennesker bor i tillegg i bol-
iger som ikke er særlig tilgjengelige (eller 
universelt utformede), og det kan være 
kostnadskrevende å tilrettelegge egen 
bolig dersom man fortsatt skal kunne bo 
hjemme. Mange vil nok ta grep og gjøre 
endringer i egen bolig når det oppstår be-
hov for tilrettelegging, men dette krever 
god privatøkonomi.

I en mer sammensatt befolkning vil også 
boligetterspørselen være annerledes enn 
den var tidligere. Arbeidsinnvandrere kan 
ha et mer kortsiktig boligperspektiv, og vil 
ofte etterspørre mindre boliger som ligger 
nær arbeidsplass og/eller kollektivtilbud. 

Eigersund kommune har 6817 boliger, 
hvorav 5691 er ene- og tomannsboliger. 
Boligbyggingen justeres nå etter en-
dringer i demografien, men dette tar tid. 
Disse boligtypene utgjorde i 2010 85,6 
prosent av boligene i kommunen, men i 
2017 har andelen falt til 83,5 prosent. I 
denne perioden har eneboliger fortsatt 
vært rundt halvparten av ferdigstilte bol-
iger i Dalane. I de tre andre kommunene 
er andelen ene- og tomannsboliger enda 
høyere. 

Fritidsbebyggelse i Rogaland blomstrer 
stort sett opp i nærhet til sjø eller snørike 
områder. Eigersund har flest fritidsbol-
iger av kommunene i Dalane, 1218 hyt-
ter. Der er det strandeiendommer som 
er trekkplasteret. Deretter kommer Bjer-
kreim med 789 hytter, hvor den største 
hyttegrenden er i skiområdet Stavtjørn. 
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Dalane har et næringsliv som er preget 
av hjørnesteinsbedrifter innenfor indus-
tri og gruvedrift. Deler av næringslivet 
i Dalane, spesielt i Eigersund, har kny-
ttet seg til petroleumsindustrien som 
dominerer næringslivet i fylket ellers. 
Samtidig er flere av de store hjørnest-
einsbedriftene helt uavhengige av kon-
junktursvingningene i denne bransjen. 
De er godt rustet mot svingningene som 
dominerer næringslivsaktiviteten i resten 
av Rogaland. 

Automatisering og teknologiframskritt er 
ofte helt nødvendig for at bedriftene skal 
forbli konkurransedyktige i et stadig mer 
globalt næringsliv. Dette truer arbeid-
splasser, spesielt i primærnæringene og 
industrien. Kommunene kan med fordel 
gå sammen om å legge til rette for mer 
innovasjon.

I tillegg har regionen en voksende 
besøksnæring. Handel og service nyter 
godt av at det blir stadig flere turister 
og hyttefolk, men her er det et uutnyttet 
potensial. Regionen har også gode pen-
dlermuligheter til større arbeidsområder. 

Arbeidsmarked 
og næringsutvikling

Nærmere beskrivelser av trusler og 
muligheter er å finne i næringsut-
viklingsnotatet som ble levert til pros-
jekt- og styringsgruppene i desember 
2017. 

Ledighetsstatistikken for de siste årene 
viser at næringssammensetningen i Da-
lane er både sårbar og robust. I årene 
2015-2017 fikk Dalane økt ledighet, 
sammen med resten av fylket. Eigersun-
derne var tungt rammet og hadde i en 
periode fylkets høyeste ledighet. En av 
Eigersunds største arbeidsgivere, Aker 
Solutions, måtte si opp mange ansatte. 
Dette kom i tillegg til at mange som had-
de pendlet til petroleumsrelaterte jobber 
opp over Jæren og på sokkelen mistet 
jobben. Sokndal og Bjerkreim fikk også 
økt ledighet, men i noe mindre grad enn 
Eigersund. 

Lund er unntaket fra dette mønsteret. 
Kommunen har liten forbindelse med 
det petroleumsbaserte næringslivet og 
har vært nærmest upåvirket av kon-
junkturnedgangen i oljeindustrien. Le-
dighetsstatistikken viser derimot godt 
hvor avhengig Lund er av hjørnest-
ensbedriften NorDan. Under uværet 
Synne i desember 2015 flommet Moiså-
na over breddene og forårsaket store 
skader på lokalene til NorDan, som 
måtte permittere mange ansatte. Ar-
beidsledigheten i kommunen steg fra 
1,8 prosent til 12,6 prosent nærmest 
over natten. Heldigvis spilte forsikrings-
selskapet på lag, og vindus- og dørpro-
dusenten var raskt tilbake til normalen, 
og dermed ledighetsstatistikken for 
Lund kommune. Men denne hendelsen 

Både sårbart og stabilt 
tvinger oss likevel til å innse sårbarhet-
en for endringer i eller nedleggelse av 
hjørnesteinsbedrifter. 

Det er en styrke at Dalane både kan ta 
del i den store og dynamiske oljeindus-
trien, samtidig som hjørnesteinsbedrift-
er som NorDan eller Titania i Sokndal 
følger helt andre konjunkturer. Disse kan 
fungere som et anker for regionen når 
oljeprisen er nede i en bølgedal. Men re-
gionen må også jobbe for å få flere ben å 
stå på, spesielt flere kompetansearbeid-
splasser. Da er det ofte enklest å bygge 
på kunnskap og erfaringer som allerede 
finnes i regionen. IT-selskapet AMS AS i 
Lund kommune viser hvordan en inno-
vativ kompetansebedrift kan vokse seg 
stor i synergi med den lokale industrien.

des. 2015; 12,6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Arbeidsledighet i Dalane
2014-2018

Eigersund Sokndal Lund Bjerkreim Rogaland



29

Regionalplan for Dalane Utviklingstrekk, ressurser og utfordringer

30

Næringslivet blir stadig mer globalt. Det 
blir viktigere å samhandle med inter-
nasjonale aktører. Kunnskapsflyt både 
mellom aktører innad i en region, med 
aktører utenfor regionen, samt med in-
ternasjonale aktører er avgjørende for 
økonomisk vekst.

I utvikling av en kommune eller en region 
er det viktig å ikke komme i en lock-in 
situasjon. En slik tilstand kan beskrives 
ved at kostnader ved endringer blir 
vurdert som større enn nytten. Dermed 
blir status quo foretrukket, selv om 
det er nødvendig å endre praksis for å 
henge med på utviklingen i markedet. 
En slik situasjon kan bestå i at man går 
i gamle spor, og fokuset er i stor grad 
innadrettet. Å se ut over geografiske 
grenser og løfte blikket kan bidra til å 
generere økonomisk vekst. Dette stiller 
krav til en åpenhetskultur som gir tilgang 
til nye impulser og ideer utenfra. Dette 
vil bidra til kunnskapsflyt og stimulere til 
nye ideer og innovasjon, som er helt nød-
vendig til å komme inn på nye markeder. 

Behov for innovasjon

Dette vil være spesielt viktig for nærin-
gene som eksporterer mest til nasjonale 
og internasjonale markeder, for eksem-
pel primærnæringer (jordbruk, skogbruk 
og fiske), gruvedrift, olje- og gassutvin-
ning, industri, forskning og informas-
jons- og kommunikasjonsteknologi 
(IKT). Disse næringene regnes som 
motoren i økonomien. Det er ut fra dis-
se næringene mye annen næringsvirk-
somhet blir skapt. De representer også 
et potensial fordi de ikke begrenses av 
etterspørsel i egen region. For å styrke 
disse basisnæringene og utnytte det po-
tensialet som disse utgjør er det viktig 
å ha en strategi for å nå internasjonale 
markeder og nettverk, samt for innova-
tiv næringsutvikling. Dette krever store 
ressurser som de fleste små og mel-
lomstore bedrifter ikke har tilgjengelig. 
Samarbeid over geografiske kommu-
nale og næringsmessige grenser styrker 
mulighetene til å komme inn på inter-
nasjonale markeder.
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I likhet med mange andre steder i Ro-
galand, har arbeidsstyrken i Dalane kry-
mpet som en følge av oljeprisfallet. Det 
betyr at det er blitt færre som tilbyr sin 
arbeidskraft i arbeidsmarkedet; som 
enten er i arbeid (sysselsatt) eller aktivt 
arbeidssøkende. Dette vises i figur 1 
som et lyse og mørke blått felt. Bunnen 
er nådd og oppturen begynte alt i 2017. 
Sysselsettings- og befolkningsveksten 
i årene 2006-2014 var fenomenal. Noe 
av dette er blitt reversert og veksten fre-

Sysselsetting 
og arbeidsstyrke

mover vil sannsynligvis ikke være like 
sterk. 

Næringslivet i Dalane har ikke blitt re-
dusert i tilsvarende grad. 316 arbeid-
splasser forsvant fra 2015 til 2016, men i 
2017 var det blitt 60 flere arbeidsplasser 
igjen. Denne utviklingen kan sees som 
en rødstiplet linje i figur 1. Drøye 70 
prosent av disse er i privat sektor, 7 095 
arbeidsplasser.

Figur 1. Arbeidsstyrken er en sammensetning av de som har inntektsgivende arbeid (de sysselsatte) og 
de som aktivt søker arbeid, dvs. de som tilbyr sin arbeidskraft i arbeidsmarkedet. Det lyse blå feltet repre-
senterer yrkesdeltakelsen i Dalane, dvs. hvor mange av innbyggerne er sysselsatt. Det mørke blå feltet 
viser hvor mange som var registrert arbeidsledige eller deltok på arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV. De to 
feltene sammen gir en god indikasjon på størrelsen av arbeidsstyrken. Helt nøyaktig er det ikke, på grunn 
av forskjellige metoder hos SSB og NAV. Den rødstiplede linjen representerer sysselsatte med arbeidssted i 
Dalane, det vil si arbeidsplasser i Dalane.
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Det er vanskelig å få nøyaktige tall på 
arbeidsstyrken på kommunenivå, men vi 
estimerer at arbeidsstyrken i Dalane kan 
være redusert med så mye som 700-800 
personer, om lag 6 prosent siden 2014. 
De fleste av disse har flyttet fra Dalane, 
rundt 190 personer i arbeidsfør alder. 
Andre kan ha gått av med pensjon tid-
ligere enn planlagt eller tatt studier. 

Det er en utfordring for regionen at så 
mange har gått over til arbeidsavklar-
ingspenger eller uføretrygd - flere enn 
de som har flyttet fra regionen. Dalane 
har fylkets høyeste uføreandel, høyest i 
Sokndal, lavest i Bjerkreim. Dette skyl-
des sannsynligvis en kombinasjon av 
folkehelsetilstanden og et arbeids-
marked hvor de som har en lavere ar-
beidsevne ikke finner en egnet jobb. Det 
er all grunn til å inkludere folkehelse og 
universell utforming i alle ledd av kom-
munenes arbeid, også i denne planen.  

Siden 2008 har Dalane mistet om lag 
280 industriarbeidsplasser, blant annet 
på grunn av automatisering i hjørnes-
tensbedriftene. Ved å ofre noen titalls 
arbeidsplasser, kan bedriften derimot 
beskytte flere hundre arbeidsplass-
er, hvis den fortsetter å være konkur-
ransedyktig. 

Jordbruk er fortsatt en viktig næring, 
særlig i Bjerkreim, men teknologi og effe-
ktivisering har også nådd primærnærin-
gene. Dette er en av flere grunner til at 
det er 170 færre som har jordbruk, skog-
bruk og fiske som levebrød i 2017 enn i 
2008. Det meste av fisken som region-
ens båter drar opp av havet blir sendt til 
foredling i utlandet. Foredling av fisk og 
landbruksprodukter kunne skapt arbeid-
splasser i Dalane, men dette avhenger 
delvis av en endring i nasjonale ramme-
betingelser. 
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Besøksnæringene har kunder både fra 
innbyggere og tilreisende. Dette gjelder 
for eksempel varehandel, overnatting, 
servering og ulike aktiviteter. Utvikling av 
disse næringene er spesielt viktige med 
tanke på å øke attraktiviteten i regionen. 

Turismen er i vekst globalt og Norge har 
ikke tatt ut sin del av veksten. Reiselivet 
blir mer opplevelsesbasert. De som reis-
er forventer noe mer enn en bare en seng 
å sove i og mat i magen, og er villige til 
å betale for gode opplevelser. Overnat-
tings- og serveringsnæringene utgjør 3 
prosent av alle arbeidsplasser i Dalane, 
men kan vokse seg større ved hjelp av 
god markedsføring og styrking av til-
budene. Kommunene kan dra nytte av 
en felles reiselivsstrategi.

Reiselivet 
kan styrkes

Populære internasjonale plattformer som 
Airbnb og Tripadvisor gjør det enklere å 
nå ut til tilreisende som ikke er lokalkjent. 
Dette reduserer også betydningen av å 
ligge synlig til ved hovedårene for trans-
port. Utenlandske turister som kjører 
langs E39 kan sjekke tripadvisor for å 
finne informasjon om god kaffe eller hy-
ggelig overnatting. På slike tjenester er 
Stasjonsveien på Moi like synlig for forbi-
passerende som Haukeland. Men da må 
også tilbudene være registrert.

Overnattingsplattformen Airbnb fører til 
at samlet tilbud av overnatting øker, og 
markedet utvides geografisk. Tilbudet 
øker både i byområder og i perifere om-
råder. Norske plattformer som www.finn.
no er viktige for å nå det norske markedet. 

Mange Dalane-folk har fått øynene opp for overnattingsplattformen Airbnb. Det er ikke bare privatpersoner 
som tilbyr hus og hytter. Også hoteller og gjestehus bruker plattformen til å nå ut til en voksende kundegrup-
pe. Bilde: skjermdump fra Airbnb. 

Dalane som ferie- og fritidsregion 
har betydning for kjøp av varer og 
tjenester i regionen. Å øke attrak-
tiviteten innen feriesegmentet er 
viktig for å styrke kjøpekraften. 
Dalane har 2 765 hytter. Dersom 
de fleste av disse eies av person-
er som bor utenfor Dalane, og vi 
antar det bor i snitt fire person-
er i hver hytte, blir det totalt om 
lag 11 000 personer. Dette er et 
besøkssegment som represen-
terer en kjøpekraftig gruppe. I 
denne sammenhengen er blant 
annet åpningstiden i butikker 
vesentlig. Tidlig lukking kan være 
et hinder for å oppnå økt verd-
iskaping. En restauranteier har 
uttalt at han ikke opplever at de 
utenlandske turistene legger ig-
jen betydelige summer, men at 
norske hyttefolk er derimot en 
viktig kundegruppe. En eventuell 
reiselivstrategi bør se nærmere 
på dette. Kultur er også en sentral 
attraktivitetsfaktor både for inn-
byggere og ferie- og fritidsseg-
mentet. Flere steder jobbes det 
også målrettet for å styrke det 
kulturbaserte næringslivet. 
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Naturen danner grunnlaget for friluftsliv, 
hytteliv og turisme, og er en viktig at-
traktivitetsfaktor. Naturen og friluftsliv-
ets betydning for byen og tettstedene er 
vesentlig, både for bosted-, bedrifts- og 
besøksattraktivitet.

Regionalplan for friluftsliv og naturfor-
valtning 2017-2024, UTE i Rogaland, ble 
vedtatt på fylkestinget i oktober 2017. 
Regionalplanen bygger på nasjonale og 
regionale føringer, og inneholder mål, 
strategier og tiltak. 

Planens visjon 
Friluftsliv for alle i hele Rogaland. Naturen 
tas vare på som grunnlag for liv, utvikling 
og opplevelse.

Friluftsliv og naturforvaltning danner 
grunnlag for og er en viktig del av fylkets 
samlede attraktivitet. Se målene til UTE i 
Rogaland på venstre side.

UTE i Rogaland har også en tilhørende 
handlingsplan, som vil være arbeidsred-

Friluftsliv og 
naturforvaltning

skapet for å gjennomføre tiltakene som 
er nødvendige for å nå planmålene.

Det ligger i UTE-planens natur at planper-
spektivet er mest rettet utover fra byene 
og tettstedene mot natur- og friluftsliv-
sområdene. Disse områdenes betydning 
for byene og tettstedene krever et mot-
satt planperspektiv, for å vise at byenes 
og tettstedenes attraktivitet henger nøye 
sammen med disse tilbudene.

De fire kommunene i Dalane, og særlig 
Bjerkreim, har mange gode turtilbud med 
god skilting. Mange turtilbud er ikke til-
rettelagt slik at det går an å ta en tur med 
barnevogn eller rullestol. Vannbassen-
gene i Egersund og Gjedlakleiva fiske-
plass i Bjerkreim er eksempel på tilret-
telagte tilbud. 

Dalane friluftsråd utfører et viktig arbeid 
innen tilrettelegging av turtilbudene i 
regionen. Videre tilrettelegger Magma 
geopark AS bl.a. for opplevelsesturisme 
i regionen.

MÅLENE I UTE I ROGALAND

1. Sikre god tilgang og miljøvennlig 
transport til friluftslivsområder

2. Utvikle friluftstilbudet for barn, 
unge og grupper med spesielle 
behov

3. Opprettholde mangfoldet og det 
totale arealet av naturområder i 
Rogaland

4. Utvikle friluftslivet i nærmiljøet
5. Styrke kunnskapen om friluftsliv, 

jakt og fiske i Rogaland
6. Bevare det tradisjonelle friluftslivet 

og legge til rette for nye friluftsliv-
saktiviteter

7. Sikre sterk, tydelig og kunnskaps-
basert naturforvaltning
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Før etableringen av veier og jernbane 
var sjøveien langs den bratte og stedvis 
utilgjengelige kysten hovedåren for trans-
port. Eigersund havn er den eneste store 
naturlige havnen på kyststrekningen fra 
Hidra til Tananger/Risavika. Egersund og 
seilingsmerket Hådyr i Sokndal kommune 
er nevnt allerede i Snorres kongesagaer, 
og dette forteller at kyststrekningen ble 
oppfattet som farefull. De indre delene av 
Dalane var lenge lettest tilgjengelige med 
båttransport, blant annet over Lundevat-
net, opp Sira-elva til Sirdalsvatnet eller 
på Ørsdalsvatnet, og mange bygder var 
vanskelig tilgjengelige og til tider isolerte. 

Den vestlandske (senere sørlandske) 
hovedvei ble først bygget som rideveg 
omkring 1650, i sør fram til Lundevatnet 
fra Lavoll over Flikkeid. Kjøreveien over 
Tronåsen på grensen mellom Rogaland 
og Vest-Agder åpnet i 1844, og dette var 
hovedvegen til 1945, da veien ble lagt på 
den gamle jernbanetraseen langs Lunde-

Samferdsel 
og mobilitet

vatnet. En del av veien er tilrettelagt for 
syklister fra Hellvik til Ogna, og inngår i 
North Sea Cycle Route. 

Den smalspora Jærbanen fra Stavanger 
til Egersund åpnet i 1878, og ble forlenget 
til Flekkefjord i 1904. I 1944 ble Sørlands-
banen (Stavanger-Oslo) ferdig bygd med 
normalspor. 

Hovedveien gjennom regionen er Eu-
ropaveg 39 (E 18 fra 1965 til 2000). Vi-
dere går Fylkesveg 44 langs kysten fra 
Stavanger til Flekkefjord. Deler av denne 
veien inngår også i North Sea Cycle 
Route, og er i tillegg Nasjonal turistveg. 
Videre er det en rekke fylkesveier som 
binder sammen regionen med nabokom-
munene på Jæren (Hå, Time, Gjesdal) og 
i Vest-Agder (Sirdal og Flekkefjord). 

Hovedmålet i Nasjonal transportplan 
2018–2029 (NTP) er: Et transportsystem 
som er sikkert, fremmer verdiskaping og 
bidrar til omstilling til lavutslippssamfun-
net. 

Målet skal være retningsgivende for ut-
viklingen av transportsystemet i Dalane, 
peker ut retningen fram mot 2050 og 
gir rammen for innsatsen i NTP. På det 
regionale nivået skal Rogaland fylke-
skommune følge opp hovedmålet i NTP 
i samarbeid med statlige og kommu-
nale aktører som skal ivareta sjøtrans-
port, veier og jernbane. Regionalplan for 
Dalane skal samordne arealbruken og 
transporten, og framtidig trafikk og be-
hov for endringer i samferdselssystemet 
bør utredes.

Rogaland fylkeskommune har vedtatt en 
egen samferdselsstrategi (2017). Videre 
ble Handlingsprogram for fylkesvegnett 
i Rogaland 2018-2021 vedtatt i fylkest-
inget 24.10.2017 med slikt vedtak (ut-
drag av punkter som har betydning for 
Regionalplan Dalane): 

Samferdsel i Dalane

«Handlingsprogram for fylkesvegnett 
i Rogaland 2018-2021(2023)» vedtas 
med følgende tillegg:

1. Tunnel ved Tengs Fv. 44 utsettes i 
påvente av arbeide med Region-
alplan for areal og transport i Da-
lane. Dette på bakgrunn av lokalt 
ønske om en mulig prioritering av 
Årstadtunnelen.

2. Veiutbedring på Fv. 3 Holamoen 
prioriteres i perioden under forut-
setning av medfinansiering av Lund 
kommune. Det åpnes for lokal fors-
kuttering.

3. For å øke trafikksikkerheten blir 
strekningen Bjerkreim-Egersund 
FV 51 prioritert med veilys og min-
dre utbedringer på de mest utsatte 
stedene. Det blir utarbeid en stre-
kningsanalyse, denne må også 
sees i sammenheng med valg av ny 
trase for E39. Det blir lagt fram en 
sak til SU, der en vurderer tiltak for 
å begrense gjennomkjøring av tunge 
kjøretøy.
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Reisevaneundersøkelsen for Da-
lane og Haugalandet ble gjen-
nomført som spørreundersøkelse 
høsten 2017. Det er første gang 
at en slik undersøkelse er gjort 
for Dalane. Undersøkelsen er 
gjennomført ved at et eget spør-
reskjema er sendt ut til i under-
kant av 1600 personer (respon-
denter) over 13 år. De som ikke 
har besvart innen tidsfristen er 
oppringt på telefon. Antallet re-
spondenter er høyt, men dette 
har vært nødvendig for å få den 
ønskede kvaliteten på dataene. 
Undersøkelsen vil være svært 
nyttig for planarbeidet og for ut-
vikling og forbedring av mobilitet 
og samferdsel i regionen.

Undersøkelsen vil inngå i grun-
nlaget for å diskutere regionens 
behov innenfor temaene mobi-
litet og samferdsel fram til 2050.

Reisevane- 
undersøkelse
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Daglige reiselengder blant innbyggere i Dalane

Eigersund Sokndal Lund Bjerkreim

Figuren under viser at det store antallet 
daglige reiser er korte, og dette er sam-
menlignbart med tilsvarende tall for Ry-
fylke. I Sokndal og Lund er antallet ko-
rte reiser veldig høyt. Dette henger tett 
sammen med bosettingsmønsteret, der 
en svært stor andel av befolkningen i de 
to kommunene bor nær kommunesen-
teret. Eigersund har en litt annen for-
deling med litt lengre reiser. Bjerkreim 
skiller seg vesentlig ut fra de tre andre 
kommunene.

Tabellene for pendling gir i tillegg en 
god forklaring på topper og daler på 
grafene. Bjerkreims relativt store andel 
pendlere ut fra kommunen forklarer godt 
høydepunktet på grafen på reiselengder 

De fleste reisene er korte

30-50 km, og antakelig også hvorfor til-
budene på Vikeså og handelsomsetnin-
gen i Bjerkreim er noe lavere enn for de 
tre andre Dalane-kommunene.

Hovedfunnet i Ryfylke var at det nok har 
vært for liten oppmerksomhet rettet mot 
nærtransportsystemet. På befaringen i 
Ryfylke i august 2015 ble kommenterte 
mange at det manglet et sammenhen-
gende tilbud for gående og syklister mel-
lom Sauda og Saudasjøen. Statens veg-
vesen varslet oppstart av regulering av 
gang- og sykkelvei kort tid etter befarin-
gen. Det er så langt ikke gjort tilsvarende 
funn i kommunesentrene i Dalane.
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Reisemiddelfordeling

Gåing Sykkel Moped Motorsykkel Bilfører Passasjer Kollektivt Annet

Reisemiddelfordelingen i Dalane 
er oppsummert i tabellene under. 
Det er det relativt sett mye større 
folketallet i Eigersund som i stor 
grad bestemmer gjennomsnittet 
for Dalene.

Samlet ligner fordelingen på de 
forskjellige reisemidlene i Dalane 
på fordelingen på Jæren, bortsett 
fra en lavere kollektivandel. Bjer-
kreim skiller seg markant ut med 
høyere bilandel og færre som går 
og sykler enn i de andre kom-
munene. Tabellen under viser tall 
for de fire kommunene og for re-
gionen samlet.

Reisemiddelfordeling

For dagligvarehandelen viser 
tabellen under at lunddøler og 
eigersundere i stor grad bruker 
tilbudet av dagligvarer i eget kom-
munesenter. Sokndølene handler 
en god del dagligvarer i Egersund, 
og bjerkreimsbuen handler mye 
dagligvarer på Jæren. 

Figuren vedsiden av viser at 
Eigersunderne i stor grad bruk-
er sin egen by når de reiser for å 
utføre andre gjøremål enn å han-
dle dagligvarer. Sokndølene har 
gjerne Egersund som mål når de 
drar ut av egen kommune. Lund-
dølene reiser like mye mot Vest-
Agder som mot Jæren når de drar 
ut av kommunen, men i liten grad 
til Egersund. Bjerkreimsbuen har 
Jæren som mål i større grad enn 
Eigersund.

Reisene bør være kortere enn 1 
km (og i hvert fall kortere enn 2 
km) dersom det er et mål å oppnå 
større andel gående og syklister. 
Det er derfor ønskelig at areal-
politikken gir grunnlag for så ko-
rte reiser som mulig. Sykkel kan 
strekke seg til 5 km. kollektiv 
og passasjer øker andeler med 
økende lengde.

Noen utvalgte reiser
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Arbeidsreiser er viktig, men det 
er mange andre formål som også 
gir reiser i dagliglivet, og som det 
er lett å glemme. Det er små for-
skjeller mellom kommunene. For-
delingen av reiseformål på Hau-
galandet er for øvrig ganske lik.

Fordeling av reiseformål

Fotokredittering

Ikke overraskende er det langt 
høyere gang- og sykkelandel-
er på skolereiser og mosjon/tur 
enn for andre formål. Følgereiser 
er nokså bilbasert. Dette henger 
ofte sammen med tidsnød i 
småbarnsfasen og en reisekjede 
til arbeid. Ellers er det flere som 
sykler til jobb og flere som er 
passasjer på fritida.

Reisemiddelbruk til ulike 
reiseformål

Det er iøynefallende at handlereis-
er er korte, nesten 50 % er under 
2 km. Arbeidsreisene er som van-
lig de lengste. Det er vilje til å reise 
langt (Nord-Jæren?) for fritidsak-
tiviteter, kultur/restaurant, skole 
og arbeid. Følgereiser er ofte ko-
rte, da mange har barnehage og 
skole nær hjemmet. Det er heller 
ikke mange lange handlereiser.

Reiselengde til ulike 
reiseformål
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