Transport og mobilitet
Kommuneplanen 20192034
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1 Innledning
Kommunens overordnede transportstrategi og mål om nullvekst i personbiltrafikken ligger fast.
Byutviklingsstrategien revideres og skal bidra til å oppnå en mer attraktiv og klimavennlig by.
Gjennom en mer samordnet og konsentrert utbygging kan byen lykkes med å oppnå et
redusert transportbehov og en mer optimal utnyttelse av de kollektive transportmidlene, slik at
reiser uten bil blir mer attraktivt. Gjennom denne strategien vil vi kunne oppnå å styrke grunnlaget
for gange og sykkel som transportformer. Videre satsing på 10-minuttersbyen og funksjonsblanding i
planer for utbyggings- og byomformingsområdene er sentrale virkemidler for måloppnåelsen.

Figur 1. Nullvekstvisjon som transportstrategi i gjeldende kommuneplan 2014-2029.

Arbeidet med temaet transport i rulleringen av arealdelen i kommuneplanen har vært å oppdatere
transporttemaene slik at de styrker den reviderte byutviklingsstrategien og følger opp forpliktelser
kommunen har til byvekstavtalen og Bymiljøpakke Nord-Jæren. Temakart for kollektiv og hovednett
for sykkel oppdateres og parkeringsbestemmelsen og temakart for parkeringssoner er justert.
Temaet gange videreutvikles i kommuneplanen ved å legge inn retningslinjer om gange og det
foreslås å legge inn retningslinje om mobilitetspunkt. Lademuligheter for elbil og tilrettelegging for
bildeleordning tas inn i bestemmelser eller retningslinjer.

2 Vurderinger og endringer
2.1

Mobilitetsplan

Tekstlig justering i bestemmelsen om mobilitetsplan. Vi har sett et behov for å presisere at kravet om
mobilitetsplan gjelder for alle plannivå og byggesak. I tillegg ønsker vi å presisere at planen eller
tiltaket skal bidra til at vi når kommunens overordnede mål om nullvekst i personbiltransporten og at
det skal vises løsninger for parkering med antall plasser og organisering av parkeringen.

2.2

Mobilitetspunkt

Mobilitetspunkt er et sted for tilgang til felles transporttjenester der du enkelt får tilgang til
overordnet transportnett, med enkle overganger mellom transportmidler. Et mobilitetspunkt inngår i
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tilretteleggingen for sømløs reise og kortreist hverdagsliv. Et mobilitetspunkt kan også være et
servicepunkt for andre tjenester enn transport som for eksempel miljøstasjon, hentested for pakker
etc. og del av et byrom/møtested.

Figur 2. Eksempel på hvordan et mobilitetspunkt kan se ut og hva det kan inneholde. Kilde: https://share-north.eu/

I temakart for kollektiv er det kun vist de viktigste (nasjonale) kollektivknutepunktene. Det vil si
kollektivknutepunkt der du kan reise både lokalt, regionalt og til andre landsdeler i Norge. I Stavanger
er det Byterminalen i sentrum og Jåttåvågen på grunn av regiontoget som stopper her. Sentralt
mobilitetspunkt vil være i bydels- og lokalsentrene i kommunen, eller viktige kollektivstopp som vist i
temakart for kollektiv. Lokalt mobilitetspunkt kan være i nabolag. Det vil si steder der mange
passerer i boligområde og lokale målpunkt som lokal service/nærbutikk, kollektivholdeplass, skole,
idrettsområde, kirke, miljøstasjon osv. I tabellen under vises en tabell med forslag til funksjoner i
ulike typer mobilitetspunkt.

5

Tegnforklaring: ● Skal, ◊ Bør, □ Kan
FUNKSJONER

Knutepunkt

Sentralt

Lokalt

Sykkelparkering

●

●

◊

Bysykkel

●

●

□

Sykkelservicestasjon (ubetjent)

◊

◊

□

Kiss and ride/Samkjøring/Førerløse
kjøretøy

●

□

□

Bildeling

●

◊

□

Lading

●

●

◊

Bussholdeplass

●

●

◊

Togstopp

□

□

□

Taxi

●

□

□

«Finn-din-vei» skilt/kart

●

●

◊

Sanntid informasjon

●

●

□

Turistinformasjon

◊

□

□

Detaljhandel, dagligvarebutikk

◊

◊

□

Pakkeplukking

◊

◊

□

Overvåking

◊

□

□

Miljøstasjon

□

□

□

Hvileplasser med garderobefasiliteter
o.l.

●

◊

□

Attraktivt byrom (møblering)

●

◊

□

Sykkel

Bil

Kollektiv

Informasjon

Andre tjenester

Figur 3. Forslag til funksjoner i ulike typer mobilitetspunkt.

Planer med mobilitetspunkt i dag:
 Kommunedelplan for Stavanger sentrum (pågår)
 Interkommunal kommunedelplan for Forus (pågår)
 Plan 2424 Områderegulering Madla-Revheim (vedtatt)
 Plan 2622 Områderegulering Mariero (pågår)
Stavanger kommune søker å samarbeide med Kolumbus, Vegvesen / fylkeskommunen i forbindelse
med Bussveien, og private aktører om å etablere og legge til rette for tjenester i mobilitetspunkt.
Målet er å utvikle et modulbasert konsept for mobilitetspunkter slik at punktene er gjenkjennbare og
størrelsen er fleksibel. Stavanger samarbeider med Bergen og andre byer for skalerbare løsninger.
Det vil være viktig med tett innbyggerinvolvering og tidlige prototyper for å forsikre seg om at en
lager løsninger som er relevante for de reisende. Modulene skal legge til rette for at en kan utvide,
redusere størrelser og funksjoner modulært, alt etter hva som er behovet på det enkelte sted.
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Figur 4. Skisse som viser eksempel på modulbasert mobilitetspunkt. Laget av Smart by kontoret i Stavanger kommune.

2.2.1 Kommuneplan 2019-2034
Forslag til retningslinje
Det bør planlegges for mobilitetspunkt nær bydels- og lokalsentrene i kommunen.
Det kan settes av areal til felles sykkelordning, sykkelparkering, felles bildeleordning (i eller i
nærheten) og informasjon om transport og mobilitetstjenestene i området. Det kan videre settes av
areal til hentested for pakker, servicestasjon for sykkel, ladepunkter mv.
Det kan etableres mobilitetspunkt i nabolag. Det vil si steder der mange passerer i boligområde og
lokale målpunkt som lokal service/nærbutikk, kollektivholdeplass, skole, idrettsområde, kirke,
miljøstasjon osv.

2.3

Gange

God tilrettelegging for gående er grunnleggende i den kortreiste byen og en hverdag uten bil. Et godt
tilbud for gående bidrar også til å styrke kollektivtransportens konkurransekraft.
2.3.1 Nasjonal gåstrategi
Statens vegvesen har utarbeidet en nasjonal gåstrategi. Målet er å gjøre det tryggere og triveligere å
være fotgjenger, og dermed få flere til å gå mer. Strategien har to hovedmål:
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Det skal være attraktivt å gå for alle
Flere skal gå mer

2.3.2 Lokal gåstrategi for Nord-Jæren 2017-2032
Gåstrategiens mål er at det skal være enklere og mer attraktivt å gå slik at flere går mer. For å nå
målet anbefaler strategien at følgende hovedprinsipper for utforming legges til grunn i vurdering av
tiltak. Gåforbindelsene skal være:




så korte, rett fram og med så lite høydevariasjon som mulig
så attraktive som mulig, med god estetikk og et rikt kultur- og/eller naturmiljø
så trygge som mulig både sosialt og når det gjelder ulykker og forurensning

Gåstrategien definerer sentre, skoler og stoppesteder til kollektivtrafikk som prioriterte målpunkt for
gåtiltak innenfor rammene for Bypakke Nord Jæren 2018-2033. I tillegg kommer viktige regionale
målpunkt, og mye brukte turområder. Strategien definerer også avstandene rundt disse
målpunktene der tiltakene skal prioriteres.
Målet for andel gange i gåstrategien for Nord-Jæren i 2023 er 30 % til fots av alle reiser.
2.3.3 Gange i Bymiljøpakke Nord-Jæren
I Bymiljøpakken er det valgt å prioritere gangforbindelser i Stavanger sentrum, ved holdeplasser til
Bussveien og rundt skoler. Gåstrategiens mål og hovedprinsipper operasjonaliseres gjennom kriterier
for prioritering av prosjekter i Bymiljøpakke Nord-Jæren 2018 – 2033. Bymiljøpakkens prioriteringer
for gange bidrar til å videreutvikle gangtilbudet i sentrale deler av Stavanger og for en stor del av
regionens befolkning.
2.3.4 Kommuneplan 2019-2034
For en videreutvikling av temaet gange er det vurdert om det skal lages temakart for hovedgangnett i
kommuneplanen, slik som det er laget for Kommunedelplan for sentrum og Interkommunal
kommunedelplan for Forus. Det pågår et arbeid med grønn plan for Stavanger kommune som vil
være et viktig grunnlag for et hovednett for gange. Ved denne rulleringen har vi ikke nok grunnlag for
å definere et hovednett for gange, men ved neste rullering kan det være aktuelt.
I kommuneplanen for 2019-2034 foreslår vi å legge inn noen generelle retningslinjer om tilbudet for
gående for å sikre at gange er et tema i planleggingen. Ved en senere etablering av hovednett for
gange vil det være aktuelt å sikre kvaliteten og tilbudet for gående gjennom egne bestemmelser for
hovednett for gange.
Forslag til retningslinjer er basert på Nasjonal gåstrategi, Lokal gåstrategi for Nord-Jæren 2017-2032,
Statens vegvesen sin håndbok N100 veg- og gateutforming, kommunedelplaner i regionen og
kommuneplaner i andre byer.
Forslag til nye retningslinjer:
1. Gangforbindelser bør reguleres med kortest mulig forbindelse mot kollektivtilbud, bydelsog lokalsenter, andre tjenestetilbud, viktige gangforbindelser og viktige målpunkt.
2. Snarveier, som supplerer andre gangforbindelser, bør tas vare på og utbedres. Snarveiene
kan fritas fra krav til universell tilgjengelighet.
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3. Gangforbindelser og snarveier bør reguleres med utgangspunkt i en tetthet på ca. 50 -75
meter.
4. Gangforbindelser bør være så korte, rett fram og med så lite høydevariasjon som mulig.
Aktiviteter, møblering eller grønne områder bør plasseres langs viktige gangforbindelser for å
gjøre forbindelsene attraktive.

2.4

Sykkel

Med grunnlag i kommunens transportstrategi skal Stavanger kommune tilrettelegge for at flere løser
transportbehovet sitt ved å sykle. Det vil si at vi ønsker å tilrettelegge for en byutvikling og en
infrastruktur som gjør det enkelt å sykle til ulike gjøremål i hverdagen.
I arbeidet med gjeldende kommuneplan la vi derfor vekt å oppdatere strategier og bestemmelser for
sykkel. Bestemmelsene stiller krav om kvalitet på sykkelnettet. Det ble foretatt en grundig
gjennomgang av hovednett for sykkel for å oppdatere sykkelnettet i tråd med målet om å
tilrettelegge for at for at flere skal sykle mer.
Kommuneplanens strategier for sykkel ligger fast:





utnytte eksisterende kapasitet på sykkelnettet
stimulere til at flere sykler til arbeid, skole og andre aktiviteter
etablere gode sykkeltraseer adskilt fra gående og motorisert transport
videreutvikle et differensiert og mer finmasket sykkelnett

Dette er i tråd med Nasjonal transportplan 2014-2023 som legger til grunn at byområdene, med
statlig bidrag gjennom helhetlige bymiljøavtaler, bypakker og belønningsordninger, skal etablere et
sammenhengende sykkelnett.
2.4.1 Sykkelstrategi for Nord-Jæren
Rogaland fylkeskommune har sammen med Stavanger kommune og de andre partene på Nord-Jæren
utarbeidet Sykkelstrategi for Nord-Jæren 2016 til 2032. Den skal legge grunnlaget for en felles
sykkelsatsning gjennom Bymiljøpakken og partenes arbeid og tilrettelegging for sykkel. Visjonen er:


å skape en attraktiv og trygg sykkelhverdag for hele befolkningen på Nord-Jæren slik at flere
velger å sykle

Målet er minst en dobling av sykkelbruken på Nord-Jæren fra 2016 innen 2032. Det vil si:



fra 7 % til 14 % av alle reiser
fra 12 % til 24% på hverdagsreiser (jobb/skole).

Videre er mål om at:
 Det skal være enkelt og trygt å sykle.
 Hovednettet for sykkel skal være separert fra gående og motorisert trafikk.
 80 % av befolkningen skal bo nærmere enn 200 meter fra sykkelnettet.
 Sykkelnettet skal ha god fremkommelighet og komfort hele året.
 80 % befolkningen skal oppleve det som trygt å sykle på Nord-Jæren.
 Risikoen for alvorlige ulykker skal reduseres.
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Sykkelen skal inngå som en integrert del av bylivet og gaterommet.
Økt kunnskap om sykling på Nord-Jæren.

Stavanger kommune følger dette opp gjennom tilrettelegging av hovednettet for sykkel og krav til
sykkelnettet. Kommuneplanens arealdel legger føringer gjennom temakart for sykkel som viser hvilke
lenker som inngår i hovednettet, og gjennom bestemmelser som stiller krav til opparbeidelse av disse
lenkene. Bestemmelsene gir også føringer for at tilsvarende krav skal stilles for viktige forbindelser i
bydelsnettet.
Sykkelstrategi for Nord-Jæren tar som utgangspunkt at standarden på hovednettet skal planlegges ut
fra følgende sykkelløsninger og konkretiserer disse nærmere i strategien:





Enveisregulert sykkelveg med fortau (opphøyd sykkelfelt)
Sykkelfelt
Sykkelgate
Sykkelveg med fortau (utenfor urbant område eller steder der traseen ikke følger vei eller
der veien betjenes kun fra en side)

2.4.2 Bymiljøpakken og prioritering av tiltak for sykkel
Bymiljøpakken tilrettelegger tiltak for sykkel i
Bussveien, Transportkorridor vest og langs E39. I
tillegg er det lagt opp til egen finansering av
Sykkelstamveien. Det er satt av en milliard til
prioritering av prosjekter for sykkel i en
sekkepost ut over disse større prosjektene.
Sykkelfaggruppa i bymiljøpakken har utarbeidet
kriterier som er vedtatt av styringsgruppen og
som brukes for å prioritere prosjektene:







Kommunesentraene (3 km): Korte turer
som kan tas på sykkel
Standard: Dagens situasjon i forhold til
sykkelstrategiens anbefaling
Høy nytte: Mange målpunkt
Sammenhengende hovednett for sykkel:
Maskevidde og sammenheng
Kostnad: Løpemeterkostnad
Planstatus

Bymiljøpakkens prioriteringer for sykkel
bidrar til å videreutvikle sykkelnettet i
sentrale deler av Stavanger og for en stor
del av regionens befolkning jf. figuren
under.
Figur 5. Hovednett for sykkel med deler av nettet som inngår i store prosjekt i
Bymiljøpakken, samt 3 km sirkler rundt kommunesentraene..
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35 600
21 300

27 500
12 400

24 600

13 500
3 300

11 800
2 000

11 400
6 500

10 000

9 900
4 900

20 000

6 400
5 700

30 000

10 800
10 000

40 000

11 500

20 700
30 900

50 000

24 000
14 600

60 000

49 000
47 800

Sysselsatte 2016
41 300
42 400

Befolkning 2014

-

Figur 6. Antall bosatte og sysselsatte inntil 3 km fra ulike sentra.

Figur 7. Prioriterte tiltak sekkepost sykkel i Bymiljøpakken.

2.4.3 Kommuneplan 2019-2034
Det er forventinger om høy vekst i sykkeltrafikk og minimum en dobling nasjonalt og regionalt. Det er
behov å forankre ambisjon om vekst i sykkeltrafikk i kommuneplanen.
Erfaringene med bestemmelsen for sykkel er god. Det er ikke registrert noe behov for å justere
bestemmelsen ut over å ta ut punkt 3 som sier noe om standardkrav ved utvidelser av
Sykkelstamnettet. Vi ser ikke behov for denne bestemmelsen. Det er også gjort noen språklige
justeringer for et klarere språk.
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Ulike hovednettforbindelser for sykkel er konkretisert i ulikt planarbeid i løpet av perioden. Det er
derfor behov for en begrenset oppdatering av hovednett for sykkel for disse forbindelsene. I tillegg er
det forslag om noen nye lenker som bør vurderes innarbeidet i planen.
Forventet vekst i sykkeltrafikk
For personer som er bosatt i Stavanger ble 9 prosent av alle reiser foretatt med sykkel. Til for mange
det viktigste reisemålet i hverdagen som til jobb eller skole er sykkelandelen 15 prosent. Med
grunnlag i målet om en dobling av sykkeltrafikken bør vi ha en ambisjon om at vi i løpet av
kommuneplanperioden har oppnådd en sykkelandel på 18 prosent av alle reiser og 30 prosent av
reiser til/fra jobb eller skole.
Målet er minst en dobling av sykkelbruken i Stavanger frem til 2034. Det vil si:



fra 9 % til 18 % av alle reiser
fra 15 % til 30 % på hverdagsreiser (jobb/skole).
ALLE REISER
(VIRKEDAGER)

1998

2012

TIL/FRA ARBEID/SKOLE

2014

1998

Stavanger

2012

2014

Stavanger

Kollektiv

10%

9%

10%

Kollektiv

10%

9%

14%

Bilfører

57%

56%

51%

Bilfører

57%

56%

56%

Sykkel

7%

8%

9%

Sykkel

7%

8%

15%

Til fots

18%

20%

24%

Til fots

18%

20%

12%

Figur 8.Utvikling i reisevaner i Stavanger, alle reiser og samlet til/fra jobb eller skole.

Oppdatering av hovednett for sykkel (temakart sykkel)
Nye lenker

Rogalandsgata-Armauer Hansens vei (Våland bydel)

Eiganesveien og g/s-veg langs Mosvatnet på sørsiden av Madlaveien. Erstatter Madlaveien
ved Mosvatnet fram til Tjensvollkrysset (Eiganes og Våland bydel)

Myrveien (Tasta bydel)

Auglendsdalen fra Sørmarksveien til Haugåsveien/Auglendsveien (Hillevåg bydel)
Nye lenker innarbeidet i kommunedelplan for Stavanger sentrum





Bergelandsbrua (Storhaug bydel)
Kannikgata (Eiganes og Våland bydel)
Langgata (Storhaug bydel)
Tverrgående lenke Paradis mot Lagårdsveien (Eiganes og Våland bydel) (Inngår i
gangnettet. Orienteres i sluttbehandlingen av Sentrumsplanen at den er tatt inn i planen)
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Tidegeilen - Haugvaldstads gate – Borgerm. M. gt. (Eiganes og Våland Bydel) (lagt til i 3.
høring. Bydelsfunksjon. Tas ut av Sentrumsplanen til sluttbehandling)
Paradis kort/lang sikt (Eignes og Våland bydel) (Tas inn i sluttbehandling)
Fjerne trasé fra krysset Verksgata til Hesbygata (Storhaug bydel) (Tas ut av
Sentrumsplanen til sluttbehandling)

IKDP Forus ny lenke


Erstatte Refsnesveien med Kontorveien pga. Bussgate (Hinna bydel)

Andre justeringer, jf detaljeringer i planer










Jåttåvågen (Hinna bydel)
Madla-Revheim (Madla bydel): Øst-vest forbindelse
Madla-Revheim (Madla bydel): Nord-sør forbindelse i turdraget
Madla-Revheim (Madla bydel): Nord-sør forbindelse i Regimentveien
Ryfast/Eiganestunnellen: Undergang ved Madlaveien
Ryfast/Eiganestunnellen: Mosvannsparken og Våland
Ryfast/Eiganestunnellen: Sykkelstamveien
Ryfast/Eiganestunnellen: Henrik Ibsens gate. Kopling fra øst mot vest (ved Nye Gamlingen).
Universitetsområdet og forbindelse til påkobling Sykkelstamvegen (Hinna bydel)

Lenker som er fjernet eller som er vurdert, men ikke tatt inn








Øst-vest forbindelse mellom Universitetsområdet og Hinna. En mulig fremtidig forbindelse
over E39. Forbindelsen leder ikke naturlig til hovednettet på østsiden av motorveien. Tjener
derfor kun bydelsfunksjon for sykkel, og vil være en kobling til bydelsnettet.
Tidegeilen - Haugvaldstads gate – Borgerm. M. gt. Hørt i sentrumsplanen. Tas ut i
sluttbehandlingen av planen. Intern forbindelse. Bør erstatte Øvre Strandgate som
bydelsnettforbindelse.
Verksgata til Hesbygata. Fjerne trasé. Tatt ut av hovednett for sykkel i sentrumsplanen.
Stiplet linje langs E39 på Stokka tas ut. Ikke aktuell lenger da planlagt sykkelløsning er trukket
tilbake.
Forslag om å gjøre Kompani Linges vei på Madla-Revheim til en hovedrute for sykkel. I
Madla-Revheim planen ble det avklart at forbindelsen opprettholdes som
bydelsnettforbindelse med god tilrettelegging for sykkel.
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Figur 9. Gjeldende hovednett for sykkel i kommuneplan 2014-2029.

14

Figur 10. Nytt hovednett for sykkel i kommuneplan 2019-2034.
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2.5

Kollektiv

2.5.1 Overordnet
Det er Rogaland fylkeskommune som har ansvar for kollektivplanleggingen gjennom sitt
mobilitetsselskap Kolumbus.
Det er behov for å oppdatere temakart for kollektiv slik at det samsvarer med ruteplanleggingen til
Rogaland Fylkeskommune. Temakartet for kollektiv og bestemmelsene må justeres slik at det er
sammenheng mellom dem. Knutepunkt er i dag nevnt i bestemmelsene uten at de er vist på
temakart.
Behovsdrevne ruter
Kommunen kan være med å legge til rette for behovsdreven kollektivtransport, på samme måte som
i Sauda, til områder med lite bussdekning i dag eller som matebusser til hovednettet. For eksempel
kan en gå fra drosjedrevet transport til dagsenter, til å øke trafikkgrunnlag for behovsdrevne ruter.
Kommunen kan spare drosjepenger samtidig som fylket / Kolumbus kan få kundegrunnlag til
behovsdrevne ruter.
Vannbuss
Forslaget om vannbuss må inngå i diskusjonen om et helhetlig kollektivsystem i byregionen. Det er
Rogaland fylkeskommune som har ansvar for kollektivplanleggingen. Med det grunnlaget vi har nå er
det for tidlig å knytte vannbuss til kommuneplanen. At dette ikke er formalisert i kommuneplanen,
hindrer ikke en etablering av vannbuss. Ved en eventuell etablering og kobling til kollektivsystemet i
Stavanger, vil en vurdere å ta dette inn i kommuneplanen ved kommende rulleringer.
Nullen
Trasé for en ringbuss i sentrum er identifisert gjennom kommunedelplan for sentrum. Dette trenger
ikke en formalisering gjennom kommuneplanen for å bli etablert.
2.5.2 Kommuneplan 2019-2034
I temakartet for kollektivnettet er viktige kollektivstopp og kollektivknutepunkt videreutviklet. I
gjeldende plan er det knyttet bestemmelser til kollektivknutepunkt uten at disse er vist på noe kart.
De mest viktige kollektivknutepunktene, Stavanger sentrum og Jåttåvågen, vises nå i temakartet.
Dette er knutepunkt hvorfra man reiser både lokalt, regionalt og til andre landsdeler i Norge. I tillegg
er det lagt til flere viktige kollektivstopp. Viktige kollektivstopp er nå alle bydels- og lokalsenter,
kjerneområdet Koppholen, Fiskepiren, Paradis stasjon, Gausel stasjon og Midtbergmyrå/Forus. Disse
kollektivstoppene er viktige på grunn av funksjoner som tilbys i tilknytning til stoppestedet eller på
grunn av funksjonen som viktig byttepunkt for kollektivreiser.
Traséene i temakartet er oppdatert slik at det stemmer med Rogaland fylkeskommune sin plan for
fremtidige kollektivruter på Nord-Jæren, se Figur 11. Temakartet for kollektiv viser nå Bussveien og
andre hovedkollektivtraséer. Hovedkollektivtraséer vil si traséer med 4 eller flere avganger per time
per retning på dagtid utenom rushtid.
Innholdet i bestemmelsene er det samme som i gjeldende kommuneplan.
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Figur 11. Frekvenskart for ruter på Nord-Jæren fra sommeren 2021. Kilde: Rogaland fylkeskommune.
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Figur 12. Temakart for hovedkollektivnett i gjeldende kommuneplan 2014-2029.
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Figur 13. Nytt temakart for kollektiv med Bussveitraséer og andre hovedkollektivtraséer i kommuneplan 2019-2034.
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2.6

Bil

Bymiljøpakken skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Målet er nullvekst i
persontransport med bil. Den nye bomringen knyttet til Bymiljøpakke Nord-Jæren, med 38 stasjoner
og høyere takst i rushtiden skal, sammen med staten, finansiere tiltakene i Bymiljøpakken og
regulere trafikken. Tilrettelegging for gange, sykkel og kollektivtransport som alternativ til privatbil
skal også gi bedre veikapasitet for næringstransport og nødvendige bilreiser.
Kommunen arbeider med å redusere transportbehovet gjennom byutviklingsstrategien. Andre
områder kommunen kan bidra på er ved barnehagetildeling, kjøring til dagsenter, kombinere
vareleveranser/-henting og persontransport for å minimere antall turer, etc.
Kommunen kan bidra med å tilrettelegge for smart mobilitet som for eksempel bildeling, og
samkjøring. Kommunen kan reservere offentlige parkeringsplasser, som ikke er langs gate, for
bildelingsbiler.
2.6.1 Førerløse biler
Førerløse biler kan bli aktuelt fremover. Selvkjørende biler kan ha stor effekt på miljøet, trafikkflyten,
parkering, trafikksikkerhet (90 % av ulykker skyldes menneskelig feil) og frigjøre arealer til annen
bruk enn biler. UITP (Union Internationale des Transports Publics, en internasjonal kollektivforening)
mener at dette bare kan skje dersom selvkjørende biler er regulert som en bildeleordning som
komplementerer et effektivt kollektivsystem med høy kapasitet som er bygget opp rundt gåing og
sykling.
Dersom kjøretøyene ikke skulle bli fullt ut selvstyrende så kan det gi en fremtid der antall private
kjøretøy bare øker og antall kilometer kjørt med privatbil øker. Regelverket rundt selvkjørende biler
vil være avgjørende for å nå byenes politiske mål om en sikrere, grønnere, tilgjengelig, og
inkluderende mobilitet. Selvkjørende biler kan bli sett på som behagelige private biler som godt kan
kjøre rundt tomme for å unngå å betale parkeringskostnader, gi økt biltrafikk og byspredning.
Selvkjørende biler gjør det mulig å tilby offentlig transport til mennesker som er lokalisert utenfor
hovedlinjene for kollektiv på en kostnadseffektiv måte.
Hvordan tilrettelegge for førerløse biler








Forberede samfunnet og våre innbyggere på en delingskultur og kultur for å bytte
reisemiddel underveis. Legge til rette for intensiver for deling av kjøretøy og samkjøring.
Eksempler på dette er HjemJobbHjem som forbereder samfunnet til å tenke på andre
reisealternativer enn privatbilen.
Mobilitetspunkt med tilgang til flere reisealternativer. Et knutepunkt for reiser der
selvkjørende biler er en integrert del i den komplette mobilitetsløsningen sammen med
kollektivtransport, gåing og sykling. Gåing, sykling og delte autonome kjøretøy er gode
alternativer for å gi dør-til-dør transport eller fungere som matere til kollektivlinjene, men
på egenhånd er de ikke en erstatning for offentlig transport, primært fordi de mangler
kapasitet til å ta i mot de store volumene som kreves i tettbygde områder.
Integrere areal- og transportløsninger. Høy tetthet rundt mobilitetspunkt.
Reservere parkeringsplasser for delebiler. Soner som kun er tilgjengelige for delebiler.
Sterke hovedlinjer for kollektiv. Dette er ryggraden for transportsystemet som autonome
kjøretøy vil kunne mate.
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Bygge byer og steder opp rundt gåing og sykling.
Tenke alternativ bruk av parkeringsplasser i fremtiden. Dagnes parkeringsareal er en
fremtidig arealressurs.
Regulere parkeringstilbudet og gjøre om parkeringsareal til andre formål.
Andre tiltak som legger til rette for delt mobilitet:
o Bomringer og veiprising
o Unngå byspredning
o Skattefordeler for selvkjørende delebiler

2.6.2 Kommuneplan 2019-2034
For å legge til rette for bildeling foreslår vi å ta inn en ny retningslinje som sier at ved etablering av
parkeringsplass til bildeling kan kravet til antall parkeringsplasser reduseres.
Flere av de anbefalte grepene for å legge til rette for førerløse biler er med i kommuneplanen
gjennom byutviklingsstrategien, tilrettelegging for gåing og sykling, retningslinje om mobilitetspunkt
og sterke hovedlinjer for kollektiv gjennom Bussveien.

2.7

Parkering

Figur 14. Gjeldende parkeringsnorm i kommuneplan 2014-2029.
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2.7.1









2.7.2

Problemstillinger
Vurdere å redusere parkeringskrav for næring og bolig
o Generell reduksjon i parkeringskrav, inkludert bolig
o Det er i dag høye krav til parkering for bolig dersom færre enn 4 boliger. Dette er
utfordrende i sentrale områder.
o Vurdere å justere/fjerne minimumskrav for sone 1 og 2 for både næring og bolig.
o Sone 3 har for høyt parkeringskrav i dag i forhold til behovet.
Vurdere frikjøp og prinsipp om frafall av parkeringskrav.
Vurdere behovet for å sikre mer enn 5 % parkering for lading. Sikre at det skal være
tilrettelagt med lademulighet for all parkering?
Ta inn nye krav til parkering fra KDP sentrum og IKDP Forus.
Ta inn bestemmelse eller retningslinje knyttet til bildeling.
Justere temakart for parkering. Oppdaterte soner i relasjon til byutviklingsstrategien og
kollektivtilgjengelighet.
Bestemmelser for sykkelparkering. For høye krav i sone 3 for næring.

Parkeringskrav for næring og bolig

Fjerne minimumskrav til bolig og næring i sone 1 og 2?
Oslo, Bergen og Trondheim stiller kun krav om maksimalt antall parkeringsplasser for næring. Det er
ingen minimumskrav, det vil si at de ikke stiller krav om parkering. Utbygger står fritt til å etablere et
tilpasset antall parkeringsplasser opp til et maksimalt antall plasser per 100 m2 BRA.
Oslo, Bergen og Trondheim stiller krav om minimum antall parkeringsplasser for bolig, med unntak av
sentrum i Oslo og Trondheim.
o

Fordeler uten minimums krav: Unngår overetablering (kan også oppnås med lavt
minimumskrav), veldig fleksibelt.

o

Fordeler med minimums krav: Sikrer Kortidsparkering, HC, gjesteparkering, unngår
fremmedparkering. Trenger minimumskrav for å bruke frikjøp.

Forslag
Anbefaler å ha lav minimumsnorm for å oppnå fleksibilitet og unngå overetablering, mulighet for
frikjøpsordning og for å sikre noe parkering for både bolig og næring, ref. fordeler med minimums
krav.
Redusere parkeringskrav for næring i sone 1 og 2?
Parkeringsnormen for næring er betraktelig lavere i Oslo, Bergen og Trondheim enn i kommunene på
Nord-Jæren. I sentrum i de andre byene er normen svært lav, helt nede i 0,1 parkeringsplass per
100m2 næring.
I både Bergen og Oslo har kommunene redusert normen til maksimalt antall plasser for næring
ytterlige i forslag til ny norm.
I sone 1 ønsker vi å være i tråd med anbefalt parkeringskrav i kommunedelplan for Stavanger
sentrum. I sone 2 ønsker vi å gi mulighet for å redusere parkeringstilbudet med en lavere
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minimumsnorm enn i dag. Sone 2 skal ha en høyere maksimumsnorm enn i sone 1. Sone 2 skal også
samsvare med forslag til parkeringskrav i IKDP Forus.
Nye krav til parkering i IKDP Forus (ikke vedtatt)

Figur 15. Forslag til plankart og bestemmelser for IKDP Forus (ikke vedtatt).
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Nye krav til parkering i KDP sentrum (ikke vedtatt)

Figur 16. Nye krav til parkering i KDP sentrum (ikke vedtatt).

Figur 17. Forslag til parkeringssoner i KDP sentrum.
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Forslag
Minimum 0,3 og maksimum 0,5 parkeringsplasser per 100 m2 næring i sone 1. Minimum 0,3 og
maksimum 0,9 parkeringsplasser per 100 m2 næring i sone 2
Redusere krav til parkering for næring i sone 3?
Jevnt over er normen for industri og lager i storbyene lav på tvers av lokalisering. Dette samsvarer
med at disse næringskategoriene normalt sett har få ansatte og besøkende i forhold til arealbehovet
(BRA). Oslo og Bergen varierer mellom 0,15-0,8 for lager/industri/kontor i åpen by (sone 3). De
differensierer mellom kontor, handel/service og lager/industri.
Stavanger differensierer ikke på formål i sone 3. Kontor har behov for flere parkeringsplasser enn
lager/industri. Primært ønsker vi ikke rene kontorbedrifter i sone 3. Vi anbefaler å sikre noe parkering
med en minimumsnorm og begrense det med en maksimumsnorm. Da kan parkeringskravet tilpasses
virksomhetens behov avhengig av andel kontor.
Forslag
Minimum 0,2 og maksimum 0,5 parkeringsplasser per 100 m2 næring i sone 3.
Oppsummering av forslag til nye parkeringsbestemmelser for næring per 100 m2 og utviklingen av
parkeringsbestemmelsene over tid

Figur 18. Oppsummering av forslag til nye parkeringsnorm for næring per 100 m2 og utviklingen av
parkeringsbestemmelsene over tid.

Redusere parkeringskrav for bolig?
Både Oslo, Bergen og Trondheim benytter differensiert norm etter soner for boligparkering. Bergen
og Trondheim skiller ikke mellom felles og individuell parkering. Oslo har felles parkering ved minst
tre småhusboenheter.
Det stilles i gjeldende kommuneplan høye krav til parkering ved mindre enn 4 boenheter. Dette er en
utfordring for mindre prosjekter i sentrale deler av byen. Soneparkering og offentlig gateparkering er
argumenter for å redusere parkeringskravet ved færre enn 4 boliger.
Nye prosjekter er stort sett mer enn 1 bolig. Å fjerne individuelle krav vil derfor ikke få store
konsekvenser samtidig som det gir en forenkling av parkeringskravene og tabellen blir lettere å lese
og forstå.
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Krav til parkeringsplasser per bolig i gjeldende plan:

Figur 19. Utvikling i parkeringsbestemmelser for bolig.

I forslag til ny plan for Stavanger sentrum er det foreslått 0,5 parkeringsplasser per boenhet inkludert
gjesteparkering.
Forslag
I forslag til ny kommuneplan anbefaler vi å ikke lenger skille mellom individuell og felles
boligparkering for å redusere kravet til parkering ved få boliger i sone 1 og 2. Vi anbefaler også å
differensiere bolignormen slik at bolig og næring følger de samme sonene tilpasset kollektivtilbudet
og byutviklingsstrategien. Inndeling i soner gir også mer fleksibilitet til å tilpasse behovet for
parkering i forhold til kollektivtilbud og andre tiltak i planer.

Figur 20. Ny parkeringsnorm for bolig. Normen gjelder per bolig.

Eksempler sone 1
 Eksempel «En enebolig». Krav om 1 parkeringsplass på egen eiendom.
 Eksempel «Enebolig bygges om til tre boenheter». Krav om 2 parkeringsplasser for beboere
og 1 parkeringsplass for gjester på egen eiendom.
 Eksempel «20 leiligheter». Krav om 11 parkeringsplasser for boligene og 3
gjesteparkeringsplasser. (Totalt: 20*0,7=14, Gjesteparkering: 20*0,2=4)

2.7.3 Frikjøp
Det er få tilfeller der utbygger gis anledning til å frikjøpe seg fra parkeringskravet i andre kommuner.
Bergen og Sandnes er de eneste byene som tilbyr en frikjøpsordning. De andre byene har imidlertid i
utgangpunktet en norm med maksimalt antall tillatte parkeringsplasser. Det vil si at kommunene
dermed i de fleste tilfeller gir utbygger anledning til å selv vurdere behovet for parkering innenfor
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normen for næring. Dette innebærer også å la være å etablere parkering uten at det stilles krav om
at det er tilgjengelig parkering i området.
Kravet om parkeringsplasser i Stavanger sentrum kan oppfylles ved at Stavanger kommune
samtykker til frikjøp for parkeringskravet. Det er ingenting om frikjøp i IKDP Forus.
Forslag
Vi foreslår å opprettholde muligheten for frikjøp for parkering på annen grunn i sentrum. Vi
videreutvikler ikke dette for andre områder i denne planen. Ved neste rullering kan vi vurdere
grensene for frikjøp ut over sentrumsplanen. For eksempel hele eller deler av sone 1 i den nye
byutviklingsstrategien.
2.7.4 Lademulighet for bil
Bergen har en bestemmelse som sier at alle parkeringsplasser i parkeringshus, kjellere eller større
innendørs anlegg skal utformes med tilrettelegging for lading. Nye utendørs parkeringsplasser til
næringsbebyggelse skal tilrettelegges med lading.
I Oslo skal minst 50% av bilparkeringsplassene ha lademulighet for ladbare biler, og det skal være
mulig å tilrettelegge samtlige parkeringsplasser for lading på et senere tidspunkt.
Stavanger har i dag krav om at det i alle parkeringsanlegg skal settes av minimum 5 % parkering for
lading. Nærbutikker er unntatt krav om elbil-parkering.
Forslag
I alle parkeringsanlegg skal minimum 10 % av bilparkeringsplassene ha lademulighet. For bolig skal
det være mulig å tilrettelegge samtlige parkeringsplasser for lading på et senere tidspunkt. For
næring skal det være mulig å tilrettelegge 50 % av parkeringsplassene for lading på et senere
tidspunkt.
Unntak for nærbutikk som i gjeldende plan.
2.7.5 Bildeling
Bergen har tatt inn bildeling i parkeringsbestemmelsene i forslag til ny kommuneplan. Bestemmelsen
er formulert slik:
«I boligprosjekter der det etableres parkeringsplass til bildeling, og som er tinglyst, vil dette kunne gi
et fradrag i ordinære minimumskrav»
Forslag
Vi anbefaler å ta inn temaet bildeling som en retningslinje i denne rulleringen. Innholdet vil være det
samme som i Bergen sin bestemmelse.
«I parkeringsanlegg med sambruk mellom bolig og næring eller etablering av parkeringsplass til
bildeling kan kravet til antall parkeringsplasser reduseres.»
2.7.6 Justere soner i temakart parkering
For parkering ser vi behov for en annen differensiering av områdene i kommunen enn i forslag til ny
byutviklingsstrategi. Parkeringssoner knyttes opp til både byutviklingsstrategien og kollektivtilbudet.
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Forslag
I temakartet for parkeringssoner er sonene videreutviklet. Parkeringssoner gjelder nå for både bolig
og næring, og ikke bare næring som i gjeldende kommuneplan.
Sone 1 i sentrum utvides til Sone A i byutviklingsstrategien slik at disse blir like. Sone 1 i Hillevåg og
Mariero beholdes og utvides til å gjelde 500 meters rekkevidde fra Bussveien i luftavstand, inkludert
Mariero stasjon. Resterende områder i gjeldende kommuneplan som er sone 1 (Jåttåvågen, Gausel
stasjon, bydelssentrene, Stavanger Forum og Universitetsområdet) blir til sone 2 fordi sone 2 nå er
strammet inn og er tilnærmet lik sone 1 i gjeldende kommuneplan.
Det er ulike delområder innenfor sone 2. Vi foreslår derfor at sone 2 har en fleksibel norm med
minimum- og maksimumkrav, der vi anbefaler å gå lavt i bydels- og lokalsenter og ved større
utbyggingsområder.
Det er foreslått sone 2 langs kollektivforbindelsen fra Jåttåvågen via Diagonalen, gjennom
Universitetsområdet til Madla bydelssenter på grunn av høy frekvens med kollektiv (6-14 avganger
per time per retning dagtid utenom rush). Sone 2 ligger i 300 meters rekkevidde i luftavstand fra
kollektivtrasé gjennom Universitetsområdet.
Vi foreslår å forlenge sone 2 langs hele hovedkollektivtraséen på Hundvåg. I gjeldende kommuneplan
var planen at Hundvågbussen skulle gå i pendel og at vestsiden da fikk det beste kollektivtilbudet der
utviklingsmulighetene er størst. Nå er det ringruter på Hundvåg med lik kollektivdekning på øst- og
vestsiden. Kvernevik Ring er en del av Bussveien og bør derfor ha samme parkeringssone som andre
deler av Bussveien.
Sonen for Forus justeres til IKDP Forus sin plangrense som har vært ute på høring. Arealer som i
gjeldende kommuneplanplan var vist som Forus, men som nå er tatt ut av planen blir til sone 2 med
en avstand på 500 meter fra fv.44. Resten blir sone 3.
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Figur 21. Parkeringssoner for virksomheter i gjeldende kommuneplan 2014-2029.
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Figur 22. Nytt temakart for parkeringssoner i kommuneplan 2019-2034 som gjelder for både næring og bolig.
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2.7.7 Bestemmelser for sykkelparkering
Parkeringskravet i sone 3 for næring er i dag minimum 1,5 sykkelparkeringsplasser per 100 m2. Dette
er et for høyt krav når vi vet at næringskategoriene i sone 3 normalt sett har få ansatte og besøkende
i forhold til arealbehovet (BRA).
Vi anbefaler også for sykkelparkering å gå bort ifra inndelingen mellom individuell og felles parkering.
Prosjekter i sentrale områder er stort sett større enn 4 boenheter. Å fjerne individuelle krav vil derfor
ikke få store konsekvenser samtidig som det gir en forenkling av parkeringskravene og tabellen blir
lettere å lese og forstå.
Det er kommet innspill med ønske om å legge til rette for lading av batterier til el sykler ved
sykkelparkeringsplasser. I dag er det ikke en lader som passer til alle batterier. Tidspunktet for å stille
krav til dette i kommuneplanen er derfor ikke riktig ved denne rulleringen.
Større sykler og sykkelhengere blir mer og mer vanlig i bybildet. Det er derfor behov for å legge til
rette parkeringsplasser for større sykler.
Forslag
Minimum 0,5 sykkelparkeringsplasser per 100m2 BRA næring i sone 3. Bilparkering er til
sammenligning foreslått til maks 0,5 per 100m2 BRA næring i sone 3. Vi går bort ifra å skille mellom
individuell og felles sykkelparkering. Sykkelparkering følger de tre sonene i temakart for parkering.
Krav til antall plasser ved felles parkering i gjeldende kommuneplan er benyttet, med unntak av for
sone 1. For sone 1 (sentrum) var det krav om minimum 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet ved
felles parkering i gjeldende kommuneplan. Vi foreslår nå 3 sykkelparkeringsplasser per boenhet for å
sikre nok sykkelparkeringsplasser til familier og nok areal til større sykler/lastesykler/sykkelhengere,
som vi tror det bare vil bli flere av.

Figur 23. Bestemmelser for sykkelparkering i kommuneplan 2019-2034.

2.7.8 Kommuneplan 2019-2034
Forslag til bestemmelse:
1. For nærings- og boligbebyggelse skal det i arealplaner og bygge- og delesaker settes av plass
for biler og sykler i samsvar med Figur 25 og Figur 26.
2. For offentlig bebyggelse som skoler, barnehager, kirker, sykehjem og idrettsanlegg vurderes
krav til parkering spesielt og fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle. Tilsvarende
gjelder nærbutikker i sone 3.
3. Forus: For området merket grønt i Figur 24 avklares parkeringsnorm i egen
kommunedelplan. Inntil kommuneplanens parkeringsbestemmelse blir avløst av ny plan, vil
parkeringsbestemmelsene i gjeldende reguleringsplaner fortsatt gjelde. For nye
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reguleringsplaner frem til ny kommunedelplan er vedtatt, vil parkeringsbestemmelsene følge
Regionalplan Jæren, dvs. 0,75 – 1 parkeringsplasser pr. 100 m2 BRA for den delen av Forus
som ligger i kategori I.

Figur 24. Område (merket grønt) unntatt §1.12.1 pkt. 1.

4. HC: I parkeringsanlegg med 10 parkeringsplasser eller flere skal minimum 5 % av
parkeringsplassene settes av for bevegelseshemmede. Antall parkeringsplasser skal alltid
rundes av oppover.
5. Lading: I alle parkeringsanlegg skal minimum 10 % av bilparkeringsplassene ha lademulighet.
For bolig skal det være mulig å tilrettelegge samtlige parkeringsplasser for lading på et
senere tidspunkt. For næring skal det være mulig å tilrettelegge 50 % av parkeringsplassene
for lading på et senere tidspunkt. Nærbutikker er unntatt krav om lademulighet.
6. Krav til arealstørrelser for bilparkeringsplasser: I parkeringsanlegg skal hver plass være
minimum 2,5x5 m. For individuell parkering skal det avsettes 3x6 m pr plass.
Handicapparkering skal være minimum 4,5x6 m. I private lukkede anlegg kan
handicapparkering være minimum 4,5x5 m.
7. Sykkelparkering:
a) Det skal reguleres areal til sykkelparkering på egen grunn.
b) Sykkelparkering skal være under tak og med låst adkomst.
c) 5 % av sykkelplassene settes av til gjesteparkering lokalisert nær inngang og under tak.
d) Minimum 5 % av sykkelplassene skal tilrettelegges for større sykler/sykkelhenger.
e) Parkeringsplasser for vanlig sykkel skal være minimum 0,7x2 meter per plass og for
lastesykkel minimum 1,2x2,7 meter per plass.
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Figur 25. Krav til parkeringsdekning for bil for bolig og næring. Se Figur 21 for temakart med parkeringssoner.

Figur 26. Krav til parkeringsdekning for sykkel for bolig og næring. Se Figur 21 for temakart med parkeringssoner.

Retningslinjer for parkering
1. Parkering bør planlegges samlet i parkeringsanlegg under bakken og plasseres ved inngang til
felt. Atkomst bør være mest mulig bilfri, utenom nyttetransport. Parkeringsanlegg bør plasseres
slik at gangavstand fra bebyggelse til kollektivholdeplass er kortere eller like lang som avstanden
mellom bebyggelse og parkeringsanlegg.
2. I parkeringsanlegg med sambruk mellom bolig og næring eller etablering av parkeringsplass til
bildeling kan kravet til antall parkeringsplasser reduseres.
3. Utendørs parkeringsareal bør gis en estetisk god utforming gjennom bruk av grøntarealer og
vegetasjon. Ramper bør løses i bebyggelsen.

2.8

Ladeinfrastruktur

2.8.1 Ladestrategi
«Ladestrategi for etablering av ladeinfrastruktur i Sør-Rogaland» ble vedtatt av Kommunalstyret for
miljø og utbygging høsten 2017. Det finnes i dag 168 punkt for lading av elbiler, 88 av disse er
offentlig tilgjengelige, og det kommer 112 nye ladepunkt i løpet av året. Til sammen vil vi da ha 268
ladepunkter ved utgangen av 2018. Hurtigladestasjon for taxi er åpnet på flyplassen, og høsten 2018
åpnes hurtigladere for taxi på Jernbanelokket og Forus. Siden det er få eltaxier i Stavanger per høst
2018 vil hurtigladestasjonen være åpen også for andre elbiler inntil kapasiteten kan dekkes av
taxinæringen.
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Klima- og miljøplan 2018-2030 har vært på høring og skal vedtas i 2018. I handlingsplanen til Klimaog miljøplanen 2018-2022 er følgende tiltak foreslått (ikke vedtatt enda):







Tilrettelegge for tilstrekkelig strømtilføring til etablering av ladepunkt ut over
kommuneplanens krav i ny bebyggelse.
Legge til rette for tilstrekkelig antall plasser med lademulighet for å kunne dekke behovet.
Sikre tilstrekkelige lademuligheter for beboere i områder med boligsoneparkering.
Etablere flere ladepunkter i p-hus som kan benyttes på kveld/natt av beboere i boligsone.
Utrede lading fra lyktestolper og lignende spesielt i Trehusbyen.
Bidra til smart selvfinansiert offentlig lademulighet.

2.8.2 Stolpelading
Lyse, sammen med Smartby, jobber med prosjektet «lyktestolpelading». Målet er å sette opp fem
slike ladestasjoner innen september/oktober 2018. Stavanger kommune ser på mulighetene til å
bidra med å utvikle stolpelading som en tjeneste.
2.8.3 Kommuneplan 2019-2034
I rulleringen av kommuneplanen kan vi følge opp enkelte av tiltakene som er foreslått i
handlingsplanen til Klima- og miljøplanen. Vi foreslår å øke kravet til andelen bilparkeringsplasser
med lademulighet fra 5 % til 10 %. I tillegg foreslår vi å sikre i bestemmelsene at det for bolig skal
være mulig å tilrettelegge samtlige parkeringsplasser for lading på et senere tidspunkt. For næring
skal det være mulig å tilrettelegge 50 % av parkeringsplassene for lading på et senere tidspunkt. Det
vil si at vi sikrer at det tilrettelegges for tilstrekkelig strømtilføring til parkeringsarealer i nye planer.
Stolpelading, lademulighet i områder med boligsoneparkering og hurtiglading etableres foreløpig av
det offentlige. Behov for å sikre dette i kommuneplanen kan vurderes ved neste rullering.

2.9

Næringstransport og bylogistikk

Bymiljøpakken skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Effektiv
næringstransport prioriteres i Bymiljøpakken gjennom utbygging av Transportkorridor Vest og E39.
2.9.1 Distribusjonspunkt / Omlastingspunkt
Stavanger sentrum har i dag utfordringer med mengden varelevering som skal til den enkelte butikk
til ulike tider. Det pågår et prosjekt som ser på mulighetene for å etablere et omlastingspunkt i
Stavanger sentrum.
Vi ser en vekst i antall pakker som blir levert med hjemtransport. En løsning på den økte trafikken
som dette gir kan være å etablere distribusjonspunkt i tilknytning til mobilitetspunkt. I
kommunedelplan for Stavanger sentrum og områdeplan for Madla-Revheim er det innarbeidet
mobilitetspunkt for veksling mellom båt/buss/bane, bysykkel, bilkollektiv-bil m.m. Andre
servicefunksjoner som henting av pakker, miljøstasjon, reparasjon av sykler, distribusjonspunkt for
varer og annet kan også bli lokalisert ved mobilitetspunktet.
Tiltak i handlingsplanen til Klima og miljøplanen 2018-2030 for å fremme effektiv næringstransport
og bylogistikk (ikke vedtatt enda):
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Etablere distribusjonspunkt for varelevering i sentrum, evt. i forbindelse med utvalgte
mobilitetspunkter.

Tiltak for å tilrettelegge for utslippsfrie lette kjøretøy


Vurdere å innføre null- eller lavutslippssoner for all transport i sentrale områder

2.9.2 Kommuneplan 2019-2034
Det vil være interessant å gå mer inn på etablering av distribusjonspunkt/omlastingspunkt og nulleller lavutslippssoner ved neste rullering for å styre næringstransporten og utslipp fra transport mer.
Da har prosjektene og tiltakene i miljøplanen kommet lenger og vil være grunnlag for om det er
behov for å ta temaet inn i kommuneplanen. Distribusjonspunkt blir i denne rulleringen tatt inn som
et forslag til tjeneste/service ved mobilitetspunkt.
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