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Retningslinjer:  Samordnet areal og transport

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

3.1  Kommunalt planarbeid

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

3.2  Transportinfrastruktur

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

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

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

3.3  Kollektivtransport

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

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

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

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

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

3.5  Parkering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.7.1  Kollektiv

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

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

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

3.7.2  Sykkel

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

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

3.7.3  Veg

Av tiltak på vegnettet skal fremkommelighet 
for næringstrafikk prioriteres. Det overordnede 
hovedvegnettet dvs E39 med tilknytning mot 
viktige terminaler (havner, godsterminal og 
flyplass), og fv/rv 44 fra Stangeland og sørover 
på Jæren skal utvikles med god fremkomme-
lighet for næringstrafikk.Figur 3.7 Hovedveier og viktige terminaler
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4.1 Formål 
Formålet med bestemmelser og retningslinjer for sen-
terstruktur og handel er å styrke eksisterende by- og 
tettstedssentre, bidra til effektiv arealbruk og miljøvenn-
lige transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til 
byspredning og bilavhengighet.

Regional planbestemmelse

4.2 Lokalisering av handelsetableringer i sentre
Nyetablering eller utvidelse av eksisterende handels-
virksomhet er bare tillatt i områder avsatt til sentrumsfor-
mål, slik disse er lokalisert, dimensjonert og avgrenset 
i gjeldende kommuneplans arealdel eller kommunedel-
plan, og med de unntak som framgår av retningslinjene 
for nærbutikk og nærservice og for varegruppene biler, 
båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byg-
gevarer. Retningslinjene i regionalplanen skal legges til 
grunn ved revisjon av kommuneplan/kommunedelplan.

Som unntak fra forbudet mot handelsetableringer 
utenfor områder avsatt til sentrumsformål åpnes det for 
at Sola, Sandnes og Stavanger kommuner i samarbeid 
kan avsette et område til formål handel på Forus felt C. 
Hensikten med unntaket er å gi mulighet for at det på 
dette området etableres en enkelt større handelsvirks-
omhet med regionalt/ landsdelsbasert nedslagsfelt, og 
uten at dette utvikler seg til et handelsområde med flere 
virksomheter.

Retningslinjer

4.3 Definisjon av senterstruktur

Fylkessenter: 
Sentrale fellesfunksjoner i fylket bør lokaliseres i fylkes-
senteret. 
Stavanger er fylkessenter for Rogaland. 
 
Hovedsenter:  
Regional handel og tjenesteyting for flere kommuner 
skal legges til hovedsenter.
Stavanger og Sandnes sentrum er regionens hovedsen-
tre for Jæren. 
 
Kommunesenter: 
Kommunens viktigste senter er kommunesenteret, og 
skal betjene kommunens innbyggere. Senteret skal 
inneholde sentrale kommuneadministrative funksjoner 
og sikre funksjonsblanding ved å tilby et bredt spekter 
av handel, næring, boliger, kultur, offentlig og privat 
tjenesteyting. 

Bryne sentrum kan styrkes som senter for regional 
handel på Sør-Jæren. 
Jørpeland sentrum kan styrkes som senter for regional 
handel i Ryfylke. 
 
Lokalsenter:
Lokalsenter er et senter for en bydel eller et større nær-
område i kommunen. Senteret kan inneholde handel, 
næring, bolig, kultur, offentlig og privat tjenesteyting 
som skal rettes mot den bydelen eller det området 
senteret skal betjene og som kun er dimensjonert for å 
dekke lokale behov.

Nærbutikk og nærservice: 
Nærbutikk og nærservice er et tilbud til det lokale bomil-
jøet og skal kun etableres i eller i nær tilknytning til boli-
gområder. Tilbudet kan ikke etableres hvis det vurderes 
å konkurrere med etablerte sentre.

Nærbutikk er en eller flere butikker med dagligvarer, 
dvs. handel med hovedvekt på mat og drikke. Nærser-
vice er tjenesteyting i mindre virksomheter og i selv-
stendige enheter som kan etableres i sammenheng 
med nærbutikk. Kommunene må kunne dokumentere 
at virksomhetene vil bidra til økt identitet og tilhørighet i 
boligområdet. Eksempler på dette er frisør, kafé, bakeri 
og blomster.

4.4 Avgrensning av senterstruktur
Område for hovedsenter, kommunesenter og lokalsen-
ter skal defineres, dimensjoneres og avgrenses i kom-
muneplan iht. senterhierarkiet i regional plan for Jæren. 
For lokalsenter kan det alternativt gis bestemmelse til 
kommuneplan om at avgrensning og dimensjonering 
skal gjøres gjennom kommunedelplan eller områdere-
gulering. Regionalplanens retningslinjer skal legges til 
grunn.

Kommunen kan i kommuneplanen bestemme om lokal-
senteret skal ha en underinndeling som for eksempel 
bydelsenter. Styring og dimensjonering av disse skal 
følge retningslinjene for øvrige lokalsentre.

Prinsipper for lokalisering og avstand mellom etablering 
av lokaltilbudet nærbutikk og nærservice skal avklares 
og begrunnes i kommune- eller kommunedelplan. 

4.5 Virkeområde for handel
All handel til privat sluttbruker omfattes av bestemmelse 
og retningslinjer. Engroshandel, dvs salg for videresalg 
til andre, omfattes ikke.  

Bestemmelser og retningslinjer:  Senterstruktur og handel
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4.6 Dimensjonering av handel 
I hovedsenter og kommunesenter legges det ikke 
begrensninger på omfanget av etableringer og utvi-
delser av handelsvirksomhet. 

I lokalsenter tillates etablering av handels- og tjeneste-
tilbud som er dimensjonert for innbyggerne i senterets 
nærområde og i henhold til dimensjoneringskriterier i 
den regionale handelsanalysen.

Nærbutikk og nærservice har en arealbegrensning 
på inntil 1000 m2 bruksareal handel og inntil 500 m2 
bruksareal tjenesteyting.

4.7 Unntak for salg av varegruppene biler, båter, 
landbruksmaskiner, trelast og andre større 
byggevarer
Kommunene kan avsette egnede områder som skal 
romme salg av varegruppene biler, båter, landbruks-
maskiner, trelast og andre større byggevarer i regionale 
næringsområder med allsidig virksomhet (næringska-
tegori 2) og i lokale næringsområder med tilsvarende 
karakter. 

Områdene skal defineres og dimensjoneres med 
utgangspunkt i regional handelsanalyse. Områdene 
skal avgrenses i kommuneplan med krav om tilhørende 
bestemmelser i plan som sikrer type handel, brutto han-
delsareal, utnyttelsesgrad og parkeringsdekning. 

Det skal legges til grunn følgende kriterier: middels kol-
lektivtilgjengelighet, sentral lokalisering i bystrukturen, 
middels arealutnyttelse, middels parkeringsdekning for 
bil og høy parkeringsdekning for sykkel.

Ikke plasskrevende varer som naturlig tilhører de nevnte 
plasskrevende varegruppene,  tillates solgt på maksi-
malt 15 % av salgsarealet, begrenset oppad til 1000 m2 
BRA (bruksareal).

4.8 Krav om handelsanalyse i lokalsenter og områ-
der avsatt til biler, båter, landbruksmaskiner, trelast 
og andre større byggevarer
Kommuneplaner, ev. kommunedelplan/områderegule-
ring, jf. 4.4, må dimensjonere ramme for areal brukt til 
handelsvirksomhet ihht. planens senterstruktur. Dette 
gjelder både lokalsenter og områder avsatt til biler, 
båter, landbruksmaskiner og andre større byggevarer 
utenfor senterstrukturen. Dimensjonering skal baseres 
på handelsanalyse tilpasset det omlandet senteret/
området skal betjene. Virksomhetsetableringer med 
areal under 1000 m2 BRA utløser ikke krav om han-
delsanalyse.

Ved handelsetablering i lokalsentra eller i områder 
avsatt til biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre 
større byggevarer utenfor senterstrukturen, må det fore-
tas en handelsanalyse av hvilken virkning etableringen 

får på senterstrukturen ihht. formål, definisjoner, regio-
nalt nivå, handelsomland og ønsket byutvikling. 

Der det kreves konsekvensutredning iht. pbl. § 14 om 
KU, kan handelsanalysen inngå i denne.

4.9 Krav om kollektivdekning
Alle senterområder skal ha god kollektivdekning, være 
tilknyttet overordnet sykkelvegnett og ha et godt utfor-
met transportnett for gående. Hovedrute innen kollektiv-
nettet skal som prinsipp ha maks avstand på 500 meter 
fra stoppested og til torg eller annet sentralt byrom. 

Nærservice skal ha god tilknytning til overordnet gang- 
og sykkelveinett.
 
4.10 Krav til parkeringsdekning
For alle sentre og områder avsatt til salg av biler, båter, 
landbruksmaskiner og større byggevarer, skal det som 
del av kommuneplan eller kommunedelplan utarbeides 
parkeringsnormer med maksimumskrav for bilparkering 
og minimumskrav for sykkelparkering tilpasset senter-
funksjon. Maksimumskrav gjelder som fastkrav i områ-
der med frikjøpsordning.

4.11 Krav om arealeffektivitet, kvalitet og estetikk
Ved all utbygging skal det være et mål å sikre arealef-
fektive løsninger.  Utbygging skal ivareta krav til estetikk 
og kvalitet, også sett i forhold til omgivelsene. 

4.12 Etablering av nye sentre og utvidelse av eksis-
terende sentre
Det tillates etablert nye lokalsentre eller utvidelse av 
eksisterende sentre i regionen forutsatt at dette bygger 
opp om ønsket byutvikling. Kommunene skal dokumen-
tere behov og konsekvenser gjennom regional handels-
analyse. Nye sentre og utvidelse av eksisterende sentre 
skal planlegges og begrunnes i samsvar med nedfelte 
mål i regionalplanen og kommuneplaner. Forslag til 
endring av senterstrukturen må behandles som del av 
kommuneplanens arealdel.

4.13
Kommunene kan vedta å endre bruken av eksisterende 
areal for kjøpesenter på Forus innenfor vedtatt regule-
ring. Dimensjonering av samlet handelsareal avklares 
gjennom regional handelsanalyse.
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Fotnoter definisjoner:
Bruksareal er her definert som bruksareal for 
alle måleverdige plan, bruksareal for åpent 
overbygd areal og parkeringsareal.

Handel er her definert som all varehandel til 
privat sluttbruker, og inkluderer også utleve-
ringssted til kunde for varer kjøpt via netthan-
del.

Tjenesteyting er her definert som privat og 
offentlig tjenesteyting beregnet for privat slutt-
bruker.

Regional handel er her definert som handel 
som er beregnet for et område som er større 
enn naturlig handelsomland for én kommune. 

Varegruppene biler, båter, landbruksmaski-
ner, trelast og andre større byggevarer er her 
definert som virksomheter hvor varespekte-
ret er begrenset til primærvarene og tilsva-
rende varer. Eksempelvis kan varegruppen 
biler omfatte motorsykler og campingvogner, 
varegruppen båter kan omfatte båthengere, 
varegruppen landbruksmaskiner kan omfatte 
anleggsmaskiner, varegruppen trelast og andre 
større byggevarer kan omfatte byggevarer som 
stein, grus, sement i tillegg til trelast.
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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.

Tog- og høyverdige traseer

Utvalgte busstraseer

Næringskategorier Forus
kategori

høy urbaniseringsgrad

allsidig virksomhet

arealkrevende virksomhet

Jåttåvågen

Gausel

Hinna

Godeset

Statoil

E39

E39

ga
m

le
ve

ie
n

Tvedt-
senteret

Alt. 3

Næringskategorier 
Mekjarvik

Kategori 1 - høy urbaniseringsgrad

Kategori 2 - allsidig virksomhet

Kategori 3 - arealkrevende virksomhet

Mekjarvik

Grødem

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.
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6.1 Krav til tetthet

6.1.1 
Kommunene skal stille differensierte krav til tetthet i 
områder som omfatter boliger, jf. tabeller og prinsipp-
skisse.

6.1.2  
Kravene til tetthet må forankres ved første rullering av 
arealdelen til kommuneplanen.

6.1.3 
Retningslinjene gjelder for kommuneplaner og regule-
ringsplaner for boliger og kombinerte bolig- og nærings-

områder. Tetthetskravene til arealplaner som omfatter 
boligformål må vurderes opp mot en større sammen-
hengende struktur, både når det gjelder transport, 
møteplasser og rekreasjon. Tetthetskravet i planer som 
omfatter boliger må omfatte minimum nærlekeplass, 
områdelekeplass og interne gang- og sykkelveier, enten 
innenfor selve planområdet eller i sammenheng med 
tilgrensende boligområder. 

6.1.4  
Anbefalt tetthet er avhengig av størrelse, utforming og 
kvaliteter i og nær området, men det kan tas utgangs-
punkt i følgende:

• 2-4 boliger/dekar = konsentrert småhusbebyggelse

• 5-6 boliger/dekar = variasjon med konsentrert små-
husbebyggelse og lavblokk i 3-4 etasjer

• 7-8 boliger/dekar = lavblokk i 3-4 etasjer

• 10-12 boliger/dekar = blokk i 5-6 etasjer

6.1.5

Krav til tetthet i rene boligområder eller kombinerte 
bolig- og næringsområder (næringskategori 1) + tabell 
med angitt bol/daa og % BRA for alle områder.
Kravene under er av førende karakter og har til hen-
sikt å balansere tetthet mot kvalitet. Jo høyere tetthet 
som ønskes, jo strengere krav til høy kvalitet.

Områdetype bol/daa 
(min – 
maks)

% BRA 
(min – 
maks)

Innenfor bybåndet Stavanger - 
Sandnes og på strekningen Sola - 
Forus samt Stavanger, Sandnes, 
Sola og Bryne sentrum*

6-12 70 - 160

Innenfor 500 meter fra sentral holde-
plass i øvrige kommunesenter*

4-10 70 - 140 

Innenfor lokalsenter* 4-8 70 - 120
Innenfor øvrige hovedtraséer for kol-
lektivtrafikk 

4-8 Ikke 
aktuelt

Øvrige områder i sykkelavstand 
(<3 km) til Stavanger, Sandnes, 
Sola, Bryne sentrum

min 3 Ikke 
aktuelt

Øvrige områder i gangavstand 
(<1 km) til øvrige kommunesenter

min 3 Ikke 
aktuelt

Øvrige områder 2-4 Ikke 
aktuelt

* Sentrene er plassert innenfor ulike områdetyper avhengig av 
funksjon. Det forventes at de største sentrene med det beste 
kollektivtilbudet ligger i øvre del av skalaen uansett område-
type. De minste kommune- og lokalsentrene, hvor kollektivtil-
budet er begrenset og avstanden til hovedsentrene er størst, 
bør ligge i nedre del av skalaen.

Tau

Høle

Hana

Sola

Nærbø

Bryne

Kleppe
Figgjo

Klepp st.
Ålgård

Oltedal

Vikevåg

Varhaug

Sviland
Ganddal

Sandnes

Storhaug

Tananger

Hillevåg

Vigrestad

Hommersåk

Jørpeland

Stavanger

Randaberg

Kvernevik

Madla-
krossen

Tjensvoll-
senteret

Tasta
Hundvågkrossen

Øksnevadporten 
   / Orstad

Sola

Randaberg

Rennesøy

Strand

Stavanger

Sandnes

Gjesdal

Klepp

Time

Hå

Hovedtrasè kollektivtrafikk
 i bybåndet Stavanger - Sandnes

Øvrige hovedtrasèer kollektivtrafikk

Senterområder Stavanger, 
 Sandnes, Sola og Bryne

Øvrige kommunesentra

Lokalsenter 

Sykkelavstand (<3km) til Stavanger, 
 Sandnes, Sola og Bryne

Gangavstand (<1km) til øvrige 
 kommunesentra 

Prinsippskisse for arealutnyttelse

Retningslinjer:  Bomiljø og kvalitet 

Figur 6.1  Prinsippskisse for arealutnyttelse
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6.2  Krav om kvalitet

6.2.1 
Levekårundersøkelse bør legges til grunn ved vurdering 
av utbyggings-, fortettings- eller tranformasjonsområder 
i kommuneplanens arealdel. Det skal tilstrebes varia-
sjon i boligstørrelse og boligtype ved utbygging av nye 
områder.

6.2.2  
Det skal stilles krav til estetiske hensyn i alt plan- og 
byggearbeid med spesielt fokus på styrking av identitet, 
tilføring av områdekvalitet, tilpasning til omgivelsene og 
kvalitet og bestandighet i materialbruk. 

6.2.3  
Ved byomforming eller fortetting skal det tas hensyn til 
verneverdig historisk bebyggelse og bebyggelses-
strukturer.

6.2.4  
Universell utforming av boliger og uteoppholdsareal må 
legges som premiss i planlegging og sikres i regule-
ringsbestemmelsene.

6.2.5  
Når byggehøyde overstiger gjennomsnittlig byggehøyde 
i området med 30 %, må effekten mht. til vindforhold 
dokumenteres.

6.3  Krav til privat og felles uteoppholdsareal

6.3.1 
I kommuneplanens arealdel skal det defineres normer 
for felles uteoppholdsareal i boligområder og retningslin-
jer for utforming og lokalisering av felles uteoppholds-
areal.

6.3.2  
Felles uteoppholdsareal skal ha trafikksikker adkomst 
fra boligene, være skjermet for trafikk, forurensning, 
støy og være tilfredstillende belyst. 

6.3.3  
Minimum 50 % av uteoppholdsareal skal ha sol ved 
vårjevndøgn klokken 15.00.

6.3.4  
Alle boenheter skal ha egnet privat uteplass.

6.3.5 
Felles uteoppholdsareal bør være mest mulig sammen-
hengende areal.

6.3.6 
Størrelse på minste felles uteoppholdsareal:
Områdetype m2 MFUA 

pr. boenhet på terreng
Innenfor bybåndet Stavanger - 
Sandnes og på strekningen Sola 
- Forus samt Stavanger, Sandnes, 
Sola, Bryne sentrum

30 m2 

Innenfor øvrige kommunesenter 30 m2

Innenfor øvrige lokalsenter 30 m2

Innenfor øvrige hovedtraséer for 
kollektivtrafikk 

30 m2

Øvrige områder 50 m2
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6.3.7 
Utforming av felles uteoppholdsareal:
Type areal utløses av dekker inntil min. str/ 

lengde
anbefalt 

maks avstand 
til bolig

avklares i målgruppe

Nærlekeplass 
(sandlekeplass)

4 boliger 25 boliger 150 m2 50 meter regulerings-
plan

barnehage-
barn

Områdelekeplass 
(kvartalslekeplass)

25 boliger 200 boliger 1 500 m2 150 meter regulerings-
plan

barn, unge og 
eldre

Aktivitetsflate 
(ballfelt)

150 boliger 600 boliger 2 500 m2 400 meter regulerings-
plan / kommu-

neplan

alle

Rekreasjonsområde 
(sentralt lekefelt)

600 boliger 1200 boliger 6 000 m2

3 km
500 meter kommuneplan alle

Regional grøntstruktur 
(natur- / kulturlandskap)

20 000 m2 regionalplan alle

Definisjoner:

BRA (bruksareal)
• Bruksareal for bebyggelse på en tomt (BRA) er summen av bruksarealet for alle bygninger og konstruksjoner, 

åpent overbygget areal og nødvendig parkeringsareal / biloppstillingsplasser på tomta.

• % BRA (prosent bruksareal) = (BRA/tomteareal) x 100

MFUA (minste felles uteoppholdsareal)
• Minste felles uteoppholdsareal er areal som er egnet til lek, opphold og rekreasjon og omfatter den ubebygde 

delen av tomten som ikke er avsatt til trafikkareal. Restareal og areal avsatt til fellesfunksjoner som avfallshånd-
tering, sykkelstativ og lignende er ikke egnet til opphold og medregnes ikke. Areal til private uteplasser medreg-
nes ikke.

Figur 6.2 Influensområde for kollektivtransport

Gang- og sykkelavstand til senter

1 km

3 km

Influensområde for kollektivtransport

300 meter - øvrig kollektivtilbud

500 meter - høyverdig kollektivtilbud (tog/buss/bane)

Figur 6.3 Gang- og sykkelavstand til senter
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Retningslinjer – regional grøntstruktur

7.1.1 Regional grønnstruktur skal innarbeides og 
detaljeres i kommuneplaner og detaljplaner basert på 
kunnskap om lokale forhold. Kommunene skal sam-
arbeide interkommunalt for å sikre sammenhengende 
grønnstruktur og koordinering på tvers av kommune-
grensene.

7.1.2 Regional grønnstruktur bør i kommuneplanene 
gis status som grønnstruktur, jf. § 11-7 pkt 3 i plan og 
bygningsloven, eller som hensynssone med særlige 
hensyn til friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller beva-
ring av naturmiljø eller kulturmiljø, jf. § 11-8 pkt c) i plan- 
og bygningsloven.

7.1.3 Kommunene bør gjennomføre landskapsvurde-
ringer og kartlegging av biologisk mangfold som grunn-
lag for fastsettelse av hensynssoner for landskap eller 
biologisk mangfold etter pkt  7.1.2. Kommunene skal 
ved kartutformingen særlig vektlegge grønnstrukturens 
funksjon som spredningskorridor for biologisk mangfold.

7.1.4 Viktige områder for naturmangfold skal ivaretas. 
Med denne forutsetningen skal kommunene planlegge 
og opparbeide et sammenhengende nett av turveier 
gjennom regional grønnstruktur.

7.1.5 I kommune og detaljplanleggingen skal det stil-
les krav til rekkefølge som sikrer at viktige forbindelser/
lenker i regional grønnstrukturen etableres, oppretthol-
des eller at disse får en kvalitetsmessig forbedring.

7.1.6 Det skal ikke planlegges tyngre infrastruktur-
tiltak som reduserer omfanget av eller opplevelsesver-
diene i regional grønnstruktur.

7.1.7 Det skal tilrettelegges for at alle kan utøve fri-
luftsliv i sitt nærområde. En sammenhengende grønn-
struktur skal fremgå av kommuneplanens arealdel og 
vise turområder og turveier.

7.1.8 Områder med ulike kvaliteter skal sikres, for 
eksempel stille områder, utfordrende lekeområder eller 
områder med rikt artsmangfold. 

7.1.9 Følgende legges til grunn for dimensjonering av 
regional grønnstruktur ved planlegging av nye utbyg-
gingsområder: 

• 500 meter som største gangavstand mellom bolig og 
nære friområder eller regional grønnstruktur.

• 20 dekar som minste størrelse på nære friområder.

• 3 km som minste lengde på overordnet turvei.

• 40 meter som minimum bredde på delområde eller 
grønnkorridor som binder områder sammen.

• 20 meter som minimum bredde på grøntbelte for 
fri ferdsel, rekreasjon og lek langs strandsonen og 

vassdrag (20 meter på hver side). 

Arealstørrelse og minimumsbredde kan måtte økes der 
naturmangfold skal ivaretas.

Ett eller flere av punktene kan fravikes etter en helhets-
vurdering og dersom lokale forhold tilsier det.

Langsiktig grense landbruk
Kjerneområde landbruk
Regional grøntstruktur

Figur 7.1 Regional grøntstruktur, kjerneområde landbruk og langsiktig 
grense landbruk
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7.2.1  Generelt

7.2.1.1 Kommunene skal i sine kommuneplaner innar-
beide retningslinjer for forvaltning av landbruks-, natur- 
og friluftsområder og trekke klare grenser mellom disse 
områdene og utbyggingsområdene i tråd med retnings-
linjene gitt i regionalplan. 

7.2.1.2 I tettstedene i kjerneområde landbruk kan det 
legges til rette for en avgrenset lokal utvikling som er 
tilpasset stedet sin etablerte størrelse og struktur, og der 
hensynet til kjerneområde landbruk er avgjørende. 

7.2.1.3 Spredt utbygging utenfor tettstedene og bygge-
sonen tillates ikke. Det kan her bare tillates tiltak som er 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet. 

7.2.1.4 Verdifulle landbruks- natur- og friluftsområder 
samt viktige kulturminneområder utenfor utbyggings-
områder skal bevares mest mulig sammenhengende. 
Hensynet til biologisk mangfold skal vektlegges.

7.2.2  Gardshus til drift av landbrukseiendom

7.2.2.1 På bruk med avgrensede ressurser og/eller ikke 
selvstendig drift, tillates ikke oppføring av mer enn en 
bolig.

7.2.2.2 Behov for mer enn en bolig på gardsbruk i aktiv 
drift, må vurderes konkret og individuelt med bakgrunn i 
bruksstørrelse og faktisk produksjonsomfang på søk-
nadstidspunktet. Behovet må konkret dokumenteres av 
søker selv. 

7.2.2.3 Bolig til gårdstilknyttet næringsvirksomhet plas-
seres i eksisterende tun med hensiktsmessig lokalise-
ring for å tjene brukets drift, og for tilsyn og deltakelse i 
produksjonen på landbrukseiendommen. Arealforbruket 
skal minimaliseres ved bruk av eksisterende atkomst og 
tun.

7.2.3  Bygging og lokalisering av driftsbygninger

7.2.3.1 Nye driftsbygninger skal som hovedregel plas-
seres som en integrert del av eksisterende tun. Bygnin-
gene må i minst mulig grad bygges på dyrka jord.

7.2.3.2 Byggesøknad må dokumentere at alternative 
plasseringer er vurdert. Riving av eldre driftsbygninger 
og gjenbruk av tomt, skal inngå i en slik alternativvurde-
ringen. Hensynet til driftsmessige gode løsninger, areal-
forbruk, kulturminner, miljø- og kulturlandskapshensyn 
og byggestetikk, er selvstendige moment som skal 
vurderes av kommunen ved byggesaksbehandlingen.

7.2.4  Bruksrasjonaliseringer

7.2.4.1 Fradeling av tun ved salg av resteiendom-
men som tilleggsjord til nabobruk, kan vurderes der en 
oppnår en god bruksrasjonalisering av samfunnsmessig 
vekt. 

7.2.4.2 Størrelsen på fradelte tun skal avgrenses til 
bolig med tomt. Fradelt tun skal ikke inkludere jord-
bruksareal. Tilleggsjorden skal selges til nærliggende 
bruk.

7.2.4.3 Driftsbygninger skal ved fradeling som hovedre-
gel følge tilleggsjorden.

7.2.4.4 For driftsbygninger med liten drifts- og/eller 
samfunnsmessig verdi, skal det vurderes vilkår om 
riving for delingssamtykket.

7.2.5  Gårdstilknyttet næring

7.2.5.1 Gårdstilknyttet tilleggsnæring må ikke være til 
vesentlig ulempe for omkringliggende eiendommer og 
den må være knyttet til landbrukseiendommen.  
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7.2.6  Alternativ bruk av ledige driftsbygninger på 
landbrukseiendom

7.2.6.1 Bruk av bygninger til virksomhet ut over gårdstil-
knyttet næringsvirksomhet1, tillates som hovedregel 
ikke.

7.2.6.2 Hensynet til landbruksdrift i området og gårdens 
ressursgrunnlag skal legges til grunn som den overord-
nede interessen ved vurdering av søknader om bruks-
endringer.

7.2.6.3 Bruk til formål som krever større og varige inves-
teringer i eksisterende bygg, tillates ikke

7.2.6.4 Godkjent bruksendring bør gis for tidsavgrenset 
periode, ikke varig endring

7.2.7  Alternativ bruk av ledige driftsbygninger på 
fradelte tun                          

7.2.7.1 Bruksendring av eksisterende driftsbygninger 
egnet til passiv næringsbruk (f. eks lager), kan vurderes. 
Bruken må være forenelig med landbruksinteressene i 
området. Senere oppføring av nybygg eller utviding av 
eksisterende driftsbygning tillates ikke.

7.2.7.2 Bruk til formål som krever større og varige inves-
teringer i eksisterende bygg, kan tillates. 

7.2.7.3 Bruksendring til publikumsrettet virksomhet, til-
lates som hovedregel ikke.

7.2.7.4 Godkjente bruksendringer bør gis for en tidsav-
grenset periode, og en varig endring vurderes etter at 
den tidsavgrensede perioden er gått ut og driften ikke 
har skapt konflikter med bl.a. naboer / landbruksdriften.  
 

1  I ny plan og bygningslov erstattes ”stedbunden næring” med 
”gårdstilknyttet næringsvirksomhet”. Dette er virksomhet som er 
basert på gårdens ressursgrunnlag. Det er en forutsetning at gårdstil-
knyttet næringsvirksomhet kommer som et tillegg og supplement til en 
igangværende landbruksdrift, og at det er den ordinære driften som er 
hovedvirksomheten på arealet/eiendommen. 

Med gårdstilknyttet næringsvirksomhet menes følgelig næringsvirks-
omhet som drives på den enkelte gård, og er basert på gårdens 
ordinære ressursgrunnlag som driftsenhet (Ot.prp.nr.32 2007-2008). 
Veileder T-1443 om ”Landbruk Pluss og plan- og bygningsloven” skal 
fortsatt gjelde ved vurdering av hva som er gårdstilknyttet nærings-
virksomhet.

7.2.8  Boligfortetting i landbruksområde

7.2.8.1 Boligfortetting på fradelte tun eller på spredte 
boligeiendommer i LNF-områder, tillates ikke. 

7.2.8.2 Ytre deler av planområdet som Gjesdal og 
Strand, kan unntas fra dette dersom det er dokumentert 
særlige bosettingshensyn

7.2.9  Massefyllinger

7.2.9.1 Alle områder som vurderes brukt til deponering 
av rene gravemasser, skal behandles som saker etter 
plan og bygningsloven og nødvendige særlover, både 
på kommuneplan- og detaljplannivå. Behandlingen må 
også omfatte krav om tiltak for å hindre forurensning av 
vassdrag.

7.2.9.2 Regionalt grøntdrag og restarealer i LNF-områ-
dene, som myr, ugjødsla beite m.m., som er verdifulle 
for biologisk mangfold, vannkvalitet og som gjenvæ-
rende landskapselementer, skal ikke benyttes til depo-
nering av masser. 

7.2.9.3 Før reguleringsplaner for nye byggeområder 
godkjennes, kreves det godkjent plan for deponering av 
overskuddsmasser fra byggeområdene.

7.2.9.4 Generelt bør massedeponering skje i områder 
der det er tatt ut byggeråstoffer eller på allerede dyrket 
areal. Massedeponeringen skal utføres på en slik måte 
at arealet etter avsluttet deponering kan dyrkes opp til 
bedre kvalitet enn før deponering.

7.2.9.5 Massedeponier skal i størst mulig grad legges 
til steder i terrenget der deponiet underordner seg det 
eksisterende landskapsbildet i området, og der det til-
passes eller øker kvaliteten for omkringliggende arealer 
på en tilfredsstillende måte.

7.2.9.6 Kommunene bør sammen utarbeide planer/
strategier der egnede områder for deponering av over-
skuddsmasser pekes ut. Det bør tilstrebes etablering av 
færre og større massedeponier som kan være åpne for 
flere entreprenører, utbyggere og privatpersoner.

7.2.9.7 Matjord fra nye godkjente byggeområder må 
brukes som en ressurs på en bærekraftig og landbruks-
messig forsvarlig måte, for videre bruk til matproduk-
sjon.
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