
Transport- og mobilitetsstrategi
Høringsversjon, april 2022



Gange

Biltrafikk

Nærings-
transport

Oppsummering

Innledning

Sykkel

Kollektiv

Ferdsel og mobilitet er en grunnleggende aktivitet i 
hverdagen og en av de største kildene til klimagass-utslipp. 

Hvordan vi ferdes og hvordan næringslivets transporter løses 
har betydning for, og preger byen og omgivelsene våre og 
den enkeltes helse. I tillegg har måten ferdselen håndteres
avgjørende betydning for om vi klarer overgangen til et mer 
bærekraftig samfunn og det grønne skriftet. 

Ny strategi for bærekraftig transport og mobilitet 
videreutvikler gjeldene strategier forankret i 
kommuneplanen og klima og miljøplanen og peker på 
transportsystem som legger til rette for at en størst mulig del 
av transporten kan gjøres smart og miljøvennlig, og 
fortrinnsvis med kollektiv, sykkel og gange.

Den peker også på behov for samspill mellom ulike 
mobilitetsløsninger og -aktører for å oppnå et godt og 
helhetlig transport- og mobilitetstilbud for innbyggere og 
næringsliv, fra vi går ut døren til vi er ved målpunkt.

Strategiens prinsipper forankres juridisk i arealdelen, og gir 
grunnlag for kommunens innsats og tilrettelegging i 
samarbeid med virksomheter, innbyggere og andre for å nå 
målene i samfunnsdelen
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Kort fortalt: Hva er strategien for transport og mobilitet?

Sentrale føringer:
• Kortreist hverdagsliv og aktiv mobilitet (til fots og 

med sykkel)
• Bærekraftig mobilitet, reduserte klimagassutslipp
• Nullvekst i personbiltransporten (jf. byvekstavtalen)
• Sikre tilgjengelighet til sentrum for hele regionen
• Nullvisjonen for trafikksikkerhet – visjon om null 

drepte eller hardt skadde
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100 % reduksjon i 
klimagassutslipp fra 
kjøretøy i 2040. 

Visjon og mål

Samvirke mellom transportformer og et bredt tilbud av 
mobilitetstjenester gir frihet i valg reisemåte etter vær, årstid, 
situasjon, humør og gjøremål. Strategien legger til grunn at 
størst mulig andel av turene skal foregå til fots, med sykkel eller 
kollektivtransport og at det for de fleste ikke skal være 
nødvendig å eie og bruke personbil.

Visjon

Det er enkelt å ferdes miljøvennlig i Stavanger både for personer og 
for frakt av varer, og ved utføring av tjenester 

Mål

➢ transportbehovet løses ved aktiv transport det vil si at flertallet 
går, bruker sykkel, supplert med kollektivtransport og delte 
mobilitetstjenester

➢ konsentrert arealutvikling slik at transportbehovet reduseres og 
kortreist hverdagsliv blir mulig for de fleste 

➢ at ferdselen inngår som del av stedlige kvaliteter og byrom slik at 
det er attraktivt og trygt å ferdes til fots, med sykkel og til/fra 
holdeplass samtidig som at bylogistikken ivaretas 
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minst 70 % av 
personreiser skal foregå 
til fots, med sykkel eller 
kollektivtransport 
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Arealbruk og transport henger sammen
Hvordan ferdselen skjer har betydning for vår hverdagsaktivitet. Den preger 
omgivelser og steder vi ferdes gjennom. 

Ny transport og mobilitetsstrategi og ny arealstrategi legger mobilitetspyramiden 
og aktiv transport til grunn for tilrettelegging og utvikling.

Strategiske grep

Tydeligere prioriteringer i samsvar med mobilitetspyramiden
✓ Krav til reguleringsplaner og trafikkregulering som prioriterer gående 

og syklende på bekostning av biltrafikk i senterområder og boligområder
✓ Forbedre sammenhengene i nettverket for gående og syklende

Mobilitetsplanleggingen for aktiv transport
✓ Krav til virkning og oppfølging av mobilitetsplan
✓ Krav om etablering av mobilitetspunkter

Parkering som virkemiddel for å påvirke reisemiddelvalg
✓ Innskjerping av parkeringsbestemmelser for bil over tid
✓ Forsterke bestemmelsene for sykkel
✓ Forankre boligsoneparkering i arealplanleggingen
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Aktiv transport: 
Utvikle byen og kommunen slik at 
kortreist hverdagsliv blir mulig for 
de fleste som bor i by eller tettsted. 

Hensynet til de myke trafikantene 
skal komme først i drift og 
planlegging, og være strukturerende 
forarealutviklingen. 

Mobilitetspyramiden 
viser hvilken prioritet de 
ulike trafikantgruppene 
skal ha
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Reisevaner - noen utviklingstrekk 

* For alle transportmidlene er antall reiser i 2020 lavere enn i et normalår

Kilde: SSB og RVU 2019

Vi foretar normalt i 
3,1 reiser per døgn 
i gjennomsnitt
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Klimagassutslipp - noen utviklingstrekk

Transport- og mobilitetsstrategi6

0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 1,0
2,1

3,4
4,5

6,3

10,2

13,8

17,0

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

UTIVKLING I ANDEL ELBILER

I 2020 var 17 % 
elbiler



Gange

Biltrafikk

Nærings-
transport

Oppsummering

Innledning

Sykkel

Kollektiv

Henholdsvis reiser 
blant bosatte, og alle 
reiser til steder i 
Stavanger. 
Grunnlag: 
Reisevaneundersøkel
sen 2018/2019

Beregnet 
potensial for 
reduksjon i 
bilbruk ut fra 
tilgjengelighet
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Aktiv transport, det vil si gåing og sykling

• God tilrettelegging for gåing og sykling gir et kapasitetssterkt 
transportnett. Samtidig reduserer det behov for areal til transport 
forutsatt at nettet framstår logisk, og bygges slik at det er effektivt, 
trygt, fleksibelt og framtidsrettet. 

• Gåing og sykling gir aktivitet til steder, gater og byrom. 

• Spesielt gåing, men også sykling er grunnleggende del av alle reiser 
som til/fra holdeplass eller parkeringsplass, eller i løpet av en reise. 

• Vi vil utvikle byen og kommunen slik at kortreist hverdagsliv blir mulig 
for de fleste som bor i by eller tettsted. Hensynet til de myke 
trafikantene skal komme først i drift og planlegging, og være 
strukturerende for arealutviklingen.
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Slik skal vi få flere til å gå mer

Flere skal gå mer i et sammenhengende, attraktivt og trygt gangnett

Hva skal vi oppnå?

• Flere skal gjennomføre en hel reise til fots fra start til endepunkt

• Flere skal gå i nærmiljøet sitt, uansett hvor de bor

• Flere lengre turer skal foretas til fots i kombinasjon med 
kollektivtransport

Hvordan skal vi få det til?

• Prioritere steder som tiltrekker seg mange gående: Skoler, Stavanger 
sentrum, kommunedelssentra og lokalsentra, knutepunkt og viktige 
holdeplasser, regionale målpunkt, og mye brukte turområder

• Utvikle byen og tettstedene for korte og direkte gangavstander mellom 
hverdagens gjøremål

• Utvikle et sammenhengende (og finmasket) hovedgangnett, med vekt 
på framkommelighet, sikkerhet, attraktivitet og universell utforming

• Utforme attraktive gangforbindelser og omgivelser

• Prioritere gående høyest i trafikken og ved utforming og opparbeiding 
av trafikkanlegg

• Gåkultur: Motivere folk til å gå mer i hverdagen
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Vi vil at hver 
tredje reise skal 
skje til fots!

Vi vil at minst 9 
av 10 skal gå eller 
sykle til skolen!
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Flere skal sykle i et sammenhengende, attraktivt og trygt sykkelnett

Hva skal vi oppnå?

• Hovednettet skal være trygt, komfortabelt og sammenhengende

• Hovednettet skal være separert fra gående og/eller motorisert trafikk

• Sykkelen skal inngå som en integrert del av byliv og gaterom, og bidra 
til god sykkelkultur

• Hovednettet og viktige lokalnettforbindelser skal ha god fremkommelighet 
og komfort hele året

Hvordan skal vi få det til?

• Prioritere tilrettelegging for hverdagsreisen

• Planlegge, prosjektere og bygge et godt sykkelnett som folk vil bruke

• Ha høy standard på drift av sykkelstamveien, hovedsykkelnettet og prioriterte 
lokalnettforbindelser hele året, og utføre mindre utbedringer av farlige strekninger og 
punkt langs sykkelnettet

• Fremme sykling som reisemåte, sykkelkultur og god atferd i trafikken, nå frem med 
viktig informasjon om sykling til alle trafikantgrupper, og ivareta sykling i alle ledd, fra 
overordnet planlegging, reguleringsplaner, byggesaker og til det ferdige fysiske rom

• Differensiere sykkelparkering, skille mellom bolig-, gjeste- og næringsparkering
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Slik skal vi få flere til å sykle Vi vil at: Minst 
20 % av reisene 
i byen og 8 % på 
øyene skal tas 
på sykkel

Vi vil at 80 % skal 
bo nærmere enn 
200 m fra 
sykkelnettet
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• Et effektivt kollektivtilbud med høy frekvens gjør det fleksibelt å nå 
gjøremål utenfor gang- og sykkelavstand. Dette forutsetter en god 
samordning mellom rutetilbud og arealbruk. 

• Kollektivtransport gir aktivitet til steder gater og byrom gjennom ventende 
passasjerer og deres ferdsel til og fra tilbudet. 

• Stavanger sentrum fungerer som nav for fylkets og regionens 
kollektivsystem. I tillegg til Stavanger sentrum fungerer Judaberg som nav 
for rutene i Ryfylkebassenget.

• Kollektivtransport som tjeneste må være enkelt å bruke og rutene må være 
enkle å forstå slik at inngår i befolkningens valg av reisemåte og kan erstatte 
reiser med privatbil. 

• Flere mobilitetstjenester samlet (for eksempel i mobilitetspunkt) gir enkel 
tilgang til tjenester som attraktive alternativ til privatbil og går 
delingsmobilitet synlig. Det øker fleksibiliteten i valg av reisemåte. 

Kollektivtransport og mobilitetstjenester
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Det skal være enkelt å forflytte seg på en fleksibel og utslippsfri måte.

Hva skal vi oppnå?

• Styrke samspill mellom sykkel, gange, kollektivt og ulike delte 
transportformer som bysykkel, el-sparkesykkel og delingsbiler, og 
være pådriver for samarbeid

Hvordan skal vi få det til?

• Gi god informasjon og gjennomføre kampanjer 

• Etablere mobilitetspunkt ved knutepunkt, ved bydel- og  
lokalsentre og i boligområder

• Bruke mobilitetsplan som verktøy både i planlegging, og i 
samarbeid med næringsliv og nabolag

• Utvikle nye mobilitetskonsepter sammen med samarbeidsnettverk 
og brukere

Slik skal vi jobbe med mobilitetspåvirkning og -tilbud
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Kollektivsystemet skal være logisk, presist, attraktivt og utslippsfritt, slik at 
kollektivt blir et foretrukket alternativ til bil

Hva skal vi oppnå?

• Styrke sammenheng i kollektivt- og mobilitetsilbudet

• Samordne transport- og arealutvikling som bygger opp om sentrum, og 
de sentrale stasjonene på bussveien og Jærbanen (arealstrategien)

• Bidra til attraktiv by- og stedsutvikling med høy kvalitet 

• Optimalisere og effektivisere kollektivsystemet og holdeplasstruktur.

• Opprettholde et effektivt båtrutetilbud i kommunen

Hvordan skal vi få det til?
• Legge til rette for en attraktiv by- og stedsutvikling, og en arealutvikling 

som styrker kollektivtransport og med fortetting langs bussveien 

• Bidra i regionalt samarbeid om god kollektivinfrastruktur, rutestruktur 
og mobilitetstiltak og opplyse om kvaliteten i tilbudet

• Styrke infrastrukturen til viktige målpunkt, UiS/SUS

• Optimalisere kollektivtilbudet i kommunedelene f.eks storhaug øst og 
gjennom tilbud på tvers av akser

• Gjennomføre tiltak som ligger i sentrumsplanen

Slik skal vi jobbe for å flere til å bruke kollektivt
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Næringstransport og bylogistikk

• Vi ønsker aktivitet og liv i byen og på stedene våre. Det krever 
nødvendig næringstransport og bylogistikk. Det er viktig at den 
organiseres på en effektivt og trafikksikker måte både for 
omgivelsene og logistikkaktørene. 

• Bylogistikk dreier seg om distribusjon av varer og tjenester, frakt 
av utstyr og håndtering av avfall. Bylogistikk er en «bak 
sceneaktivitet» som skal foregå til minst mulig hinder for sentrum 
og steders liv og aktivitet. 

• Næringstransport dreier seg om transport som utføres av aktører i 
privat sektor eller inngår i næringsvirksomhet. 

• Framkommelighet på overordnet gate og veinett er viktig. Det er 
også viktig å ivareta trafikksikkerhet i samle- og adkomstgater, og 
veier. 
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Slik skal vi tilrettelegge for bylogistikk og næringstransport

Bylogistikk det vil si frakt av varer, tjenester og avfall skal ivaretas og foregå 
på en effektiv og smidig måte og til minst mulig hinder for sentrum og 
steders liv og aktivitet. Virksomheter med høy næringstransport bør 
lokaliseres ved overordnet veinett. 

Hva skal vi oppnå?

• Tilstrekkelig avsatt areal til varemottak og -leveranser

• Bylogistikk og næringstransport foregår utenom perioder med 
mange gående og syklende 

• Utnytte muligheter ulike leveransemåter og teknologi 
gir til å
redusere transportbehovet

• Bidra til at gods kan overføres fra vei til sjø og bane

Hvordan skal vi få det til?

• Samarbeid med parter om bylogistikk og varedistribusjon

• Gjennomføre tiltak i sentrumsplanen 

• Videreutvikle bylogistikk i Stavanger sentrum med distribusjonspunkt 
og Stavanger City Hub.

• Tilrettelegge for utslippsfrie soner og støysvake soner

• Videreutvikle samvirke mellom bylogistikk og mobilitetspunkt

• Utrede framtidens bylogistikk praktisk og innovativt f.eks omlasting i 
hub, bruk av droner mv.

I 2040 skal utslipp 
fra lette kjøretøy 
være redusert 
med 100 %

Hvor overtar sluttkunden? Kilde: Statens vegvesen.
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Personbil og kjørende

• Med målet om nullvekst i personbiltrafikken og reduksjon i 
klimagassutslipp legger vi til grunn en arealutvikling som bidrar til 
kortreist hverdagsliv og som skal gjøre det enkelt å la bilen stå. 
Dette innebærer at det vil være steder, gater og veier der kjørende 
underordnes byrom og stedlige kvaliteter gjennom opparbeidelse 
og prioritering av areal. 

• Vi har et overordnet veinett der det må tilrettelegges for 
tilstrekkelig framkommelighet for å ivareta effektiv 
næringstransport, gjennomgangstrafikk og nødvendig 
personbiltransport. 

• Det er behov for å identifisere gater og veier der framkommelighet 
for kjørende gis prioritet.

• Nulvisjonen og sikker ferdsel må ivaretas.
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Slik skal vi tilrettelegg for biltransport

Klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy fra biltransport skal reduseres 
gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransport tas med 
kollektivtransport, sykling og gange.

Hva skal vi oppnå?
• Vi vil legge vekt på framkommelighet på E39 og Rv13 og koplingen mellom 

E39 og viktige næringsområder, slik at lokalvegnettet belastes minst mulig

• Vi vil prioritere kollektivtransport framfor personbiltransport i hovednettet 
for kollektivtransport.

• Vi vil prioritere gangnett, sykkelnett og attraktive byrom og gater framfor 
biltransport i sentre, samlegater og lokalt gatenett, og gi stedstilpasset 
framkommelighet i hovedgate-/hovedveinett

Hvordan skal vi få det til?

• Videreutvikle prinsipper for gater og veier i sentre og boligområder med 
prioritering av gående, syklende og attraktive byrom og gater

• Gater som inngår i hovedkollektivnett og/eller hovedsykkelnett prioriteres 
foran kjørende i sidegater.

• Trafikksikker kommune: Bruke lavere fart som tiltak for å gjøre det mer 
attraktivt å gå og sykle, tilpasse fartsnivå til område og omgivelser, 
etablere hjertesone ved skoler og steder der mange barn ferdes. 

I 2040 vil vi ha 
lavere person-
bilandel enn 30 %

I 2040 skal utslipp 
fra lette kjøretøy 
være redusert 
med 100 %
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Slik skal vi jobbe med trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsarbeidet skal bidra til å oppnå nullvisjonen 
samtidig som den skal gjøre trygghet til en faktor som gjør det 
mer attraktivt og enklere å gå og sykle.

Hva skal vi oppnå?

• Flere skal gå og sykle i tråd med gå- og sykkelstrategien

• Det skal bli færre alvorlige ulykker

Hvordan skal vi få det til?

Trafikksikre lokalmiljø: Trafikksikker kommune (vedtatt) , videreutvikle 
hjertesoner ved alle skolene i kommunen og ved steder der mange barn 
ferdes, tiltak for gående og syklende skal prioriteres, fortrinnsvis i 
separerte anlegg.

Trafikksikkerhet i byen: Prioritere fremkommelighet og trygghet for gående 
og syklende. Varelevering skal ta hensyn til gående og syklende gjennom 
utforming og samordning. Snuareal skal skje på eget areal. Elektriske 
sparkesykler reguleres slik at de blir en trafikksikkert tilbud.

Trafikksikkerhet utenfor byen: Risikoen for utforkjøringer og møteulykker 
skal reduseres ved å skilte ned fartsnivået og etablere infrastruktur 
som autovern. Fremkommelighet og trygghet for gående og syklende skal 
prioriteres.

9 av 10 barn skal 
gå eller sykle til 
skolen
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Noen fakta:
• 73 % kan parkere gratis på plass 

som disponeres av arbeidsgiver
• 10 % av ansatte i betaler for 

parkering som disponeres av 
arbeidsgiver

• 5 % av husholdningene har ikke 
egen parkeringsplass

• 15 % av husholdningene har ikke 
bil

• Svært få svarer at det er vanskelig 
å finne parkering nær bosted

Kilde: RVU 2018/2019
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Slik skal vi bruke parkering som virkemiddel
Hva vil vi oppnå

• Redusere areal til parkering 

• Bruke parkerings som virkemiddel for å oppnå vekst i gange,
sykkeltransport og kollektivtransport.

• Ivareta HC, bylogistikk og korttidsparkering, delingsbiler og lademulighet

Hvordan skal vi få det til?

• Transformere unødvendig parkering til annet formål

• Utnytte eksisterende parkeringskapasitet bedre ved å legge til rette for delingsmobilitet, 
regulere og prisette parkering

• Tilstrebe at parkering plasseres i lik avstand eller lengre unna enn holdeplass for 
kollektivtransport, og i felles anlegg primært under bakken

• Vurdere å redusere krav til parkering i plan og byggesaker. Begrunnes i mobilitetsplan.

• Vikevåg og Judaberg innlemmes i kommuneplanens parkeringssone 2, ny sone 4 for 
øvrige deler av Finnøy og Rennesøy

• Forankre boligsoneparkeringen i kommuneplanens arealdel

• Tilpasse prisramme for på avgiftsparkering til etterspørsel og frikjøpsbeløpet til kostnad. 

• Åpne for at inntekt fra parkeringsavgift kan brukes lokalt til å gjøre stedet mer attraktivt. 
Utfordre private til det samme

• Redusere parkering ved offentlige virksomheter og bygg. Kompensere med 
mobilitetstjenester og tiltakspåvirkende tiltak
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Visjon

Det er enkelt å ferdes miljøvennlig i Stavanger både for personer 
og for frakt av varer, og ved utføring av tjenester 

Mål

➢ transportbehovet løses ved aktiv transport det vil si at 
flertallet går, bruker sykkel, supplert med kollektivtransport og 
delte mobilitetstjenester

➢ konsentrert arealutvikling slik at transportbehovet reduseres 
og kortreist hverdagsliv blir mulig for de fleste 

➢ at ferdselen inngår som del av stedlige kvaliteter og byrom slik 
at det er attraktivt og trygt å ferdes til fots, med sykkel og 
til/fra holdeplass samtidig som at bylogistikken ivaretas 
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2018/2019 og 
beregnet potensial 
for reduksjon i 
bilbruk ut fra 
tilgjengelighet 
henholdsvis på reiser 
blant bosatte, og alle 
reiser til steder i 
Stavanger. 

Reisevaner 
til ulike 
soner 
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Aktuelle 

sykkelløsninger

Beskrivelse Kommentar

Enveisregulert sykkelvei med 

fortau

Sykkelfelt på egnet nivå og kantstein mellom 

kjørebanen og fortau.

Syklister skal følge trafikken (sykle på høyre side)

Lik vikeplikt som for bilister

Sykkelfelt på nivå med 

veibanen

Stiplet linje mellom kjørebane og sykkelfelt

Egnet der fartsgrensen er 50 km/t eller lavere, og 
relativt høy trafikkmengde.

Syklister skal følge trafikken (sykle på høyre side)

Lik vikeplikt som for bilister

Sykkelprioritert gate Er en gate for syklister, der det tillates noe biltrafikk 
som kjøring til eiendommer og varelevering. 

Fotgjengere har fortau (eget areal).

Syklister sykler i blandet trafikk. 

Gata gis optisk innsnevring gjennom utforming og 
opphøyde kryss for å begrense fartsnivå.

Kjørebanen skal ha rødt dekke. 

Egnet der fartsgrensen er 30 km/t og biltrafikken er lav, 
under 2000 i gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT). 

Syklister skal sykle i kjørebanen. 

Motoriserte kjøretøy skal ta spesielt hensyn syklende.

Syklistene gis prioritet på strekning. Sidegatene skal fortrinnsvis ha vikeplikt.

Sykkelvei Toveis sykkeltrafikk, uten tilrettelegging for gående. Etableres der det ikke er behov for tilbud til gående
Sykkelvei med fortau Sykkelvei skilt fra fortau med ikke-avvisende kantstein En oppgradert gang- og sykkelvei
Sykkelvei med turvei Toveis sykkelvei med eget tilrettelagt areal for gående 

ved siden av eller i nærheten med grusdekke. 

Sykkelinfrastruktur gjennom turområder.

Sykkelveien skal ha fast jevnt dekke. 
Gang- og sykkelvei Delt areal for både gående og syklende. Ikke ønsket løsning på hovednett for sykkel, men kan være aktuell på lokalnett, og 

strategisk lokalnett der antall gående er lavt. 

Syklende må tilpasse seg gående.
Blandet trafikk Gater uten spesielt anlegg for syklende. 

Egner seg ikke på hovednett, kun ved lav biltrafikk. 

Det er aktuelt på lokalnettet der trafikkmengden er lav. 
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1. Innledning 

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel 2023-2040 har bestilt en oppdatering og 
videreutvikling av Stavangers strategi for transport og mobilitet. Innholdet i strategien er tilpasset til 
at Stavanger nå utgjør en større og mer mangfoldig kommune sammenslått med Finnøy, Rennesøy 
og en bit av Hjelmeland. Det er blitt en stor kommune i utstrekning og med stor variasjon i 
tilgjengelighet og transportbehov.  

I rapporten legger vi vekt på å gi et bilde av helheten ved å beskrive kommunens transportsystem 
knyttet til person- og næringstransport og hvordan disse virker sammen. 

Rapporten ser også på strategiske grep og virkemidler som benyttes i dag, og hvordan disse bør 
utvikles for å nå endringer i reisemiddelfordeling, for dermed å redusere  klimagassutslipp fra 
transport. Dette skal danne grunnlag for å vurdere, og anbefale endringer i kommuneplanens 
arealdel og strategisk utvikling av feltet transport og mobilitet i kommuneplanperioden og grunnlag 
for prioriteringer i handlingsplaner. 

 

2. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2040 og mål med strategien 

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 
Den er juridisk bindende, og er derfor et sentralt verktøy for å nå målene i kommuneplanens 
samfunnsdel. Samfunnsdelen beskriver ønsket utvikling og mål som legges til grunn for prioriteringer 
og løsninger i arealdelen. Samfunnsdelen er også kommunens operasjonalisering av FNs 
bærekraftsmål, og arealdelen skal bidra til måloppnåelse innenfor alle satsingsområdene i 
samfunnsdelen.  

Hovedoppgaven i arbeidet med ny arealdel er å 
utarbeide en samlet arealstrategi for den nye 
kommunen, og sy sammen plankart, 
retningslinjer og bestemmelser til de tidligere 
kommunene.  

Transport og mobilitet er ett av tre utvalgte 
tema som har prioritet i arbeidet. De andre 
temaene er by og boligutvikling, og 
grønnstruktur og naturmangfold (Grønn plan). 
Disse temaene er organisert som tre 
delprosjekt tilknyttet arbeidet med arealdelen. 

Bestillingen til delprosjektet “transport og 
mobilitet”, er å utarbeide en strategi for 
bærekraftig transport og mobilitet som viser et transportsystem som legger til rette for at størst 
mulig del av transporten kan gjøres smart, miljøvennlig, fortrinnsvis med kollektiv, sykkel og gange.  

Vi er gitt oppgaven å utarbeide en oppdatert mobilitetsstrategi som: 

• omfatter hverdagstransport, rekreasjons- og næringstransport 

• bidrar til god tilgjengelighet, sømløse overganger og redusert transportbehov 

• har differensierte virkemidler for de ulike områdene i kommunen  

• ser på alternativer for fremtidige transportløsninger for distriktene og ikke-landfaste øyer (i 
dialog med Rogaland fylkeskommune) 

Figur 1. Organisering av kommuneplanens arealdel med tre 
delprosjekt. 
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Vi skal også redegjøre for utviklingstrekk gjennom en sammenstilling av relevant tilgjengelig statistikk 
og kunnskap på feltet. 

Dette gir et godt grunnlag for å legge strategier som kan inngå som en juridisk del av 
kommuneplanens arealdel, og samtidig tilrettelegge for mobilitetstjenester og tiltak i samarbeid med 
befolkningen, virksomheter og andre aktører for å nå samfunnsmålene (kommuneplanens 
samfunnsdel). Som beskrevet i planprogrammet er det noen sentrale føringer som vi må ta hensyn til 
i arbeidet. Disse er: 

• Kortreist hverdagsliv og aktiv mobilitet (til fots og med sykkel) 

• Bærekraftig mobilitet, reduserte klimagassutslipp 

• Nullvekst i personbiltransporten (jf. byvekstavtalen) 

• Sikre tilgjengelighet til sentrum for hele regionen 

• Nullvisjon for trafikksikkerhet – visjon om null drepte og hardt skadde 

Planprogrammet var på høring i mai og juni 2020, og ble vedtatt som ramme for planarbeidet 
16.11.2020. Det har ved politisk behandling av ulike saker vært løftet fram framtidig 
kollektivbetjening til Ullandhaug. Som utsnittet nedenfor fra saken til vedtak av planprogrammet 
viser, er det gitt en praktisk avklaring på at dette legges til arbeidet med arealdelen, og konkret til 
transport og mobilitetsstrategien. 

Kommunestyret hadde i sitt møte 14.09.2020 sak om «Planbehov og arbeidsprogram 2020-
2024 (sak 60/20) til behandling. Her ble følgende vedtak fattet (vedtakspunkt 1 b):  

«Utredning om høyverdig kollektivtransport, fortrinnsvis skinnegående på strekningen fra 
Stavanger sentrum til UIS og SUS, legges til mobilitetsstrategien.» Mobilitetsstrategien som 
vedtakspunktet henviser til, utarbeides som delprosjekt «Bærekraftig transport og mobilitet» 
omtalt i planprogrammet. Utredning om høyverdig kollektivtransport slik det omtales i 
vedtakspunktet, vil innarbeides i dette delprosjektet, og dermed som en del av arbeidet med 
kommuneplanens arealdel. Dette vil innarbeides i planprogrammet. 

I forbindelse med Handlings – og økonomiplanen 2020-2023 i tekstvedtaket ble det bedt om at det 
skal igangsettes arbeid med å få realisert gang- og sykkelvei fra Judaberg til Lauvsnes på Finnøy. Det 
er utarbeidet et forprosjekt som presenterer mulige løsninger for gang - og sykkelvei på strekningen. 
Forprosjektet inngår i kommuneplanarbeidet som grunnlag for prinsipper for valg av løsning for 
gående og syklende i mindre bynære strøk. 

 

2.1. Prosjektavgrensning, prosess og metode  

Vi vil forankre samfunnsmålene som bygger på bærekraftsmålene i strategien, sy sammen og 
videreutvikle gjeldende transportstrategi, som i stor grad er spisset inn mot kommuneplanens 
arealdel, og inkludere og videreutvikle strategigrunnlaget for mobilitetspåvirkende tiltak som er 
konkretisert i kommunens klima- og miljøplan.  

Vi har valgt et opplegg der vi har strukturert arbeidet etter deltemaene mobilitet, gåing, sykling, 
kollektivtransport, motorisert transport, trafikksikkerhet, parkering, næringstransport og bylogistikk. 
Vi har bevisst valgt å bruke strategibegrepet gjennomgående i tittelen til disse kapitlene. På den 
måten retter vi fokuset inn mot prinsipper og overordnede strategiske elementer til hvert deltema, 
og forankrer disse. Vi søker på den måten både å legge grunnlaget for delstrategier innenfor 
transport og mobilitet, og en samlet strategi for bærekraftig transport og mobilitet. Rapporten har 
også ett kapittel som gjør rede for nasjonale, regionale og lokale føringer, ett kapittel som gjør rede 
for utvikling i reisevaner, trafikkutvikling, utslipp fra transport og andre relevante utviklingstrekk, og 
ett kapittel som løfter fram framtidens transportmuligheter.   
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Som i gjeldende transportstrategi ønsker vi å samle trådene på feltet. Vi har derfor innenfor hver 
strategi valgt å gjøre kort rede for hva vi har, det vil si hvilke strategier og prinsipper vi bruker i dag 
og hvordan dette er forankret. Deretter tar vi opp diskusjonen om hvor vi vil på feltet. Det kan dreie 
seg om noen nye mål som vi må forankre, hvilken retning vi ønsker å bevege oss i, konkrete 
utfordringer knyttet til gjennomføring av tiltak som bør løftes strategisk, eller prinsipper og andre 
forhold som vi bør forankre strategisk på feltet. Til slutt konkretiserer vi strategiene under hvordan vi 
gjør det. Det vil si de prinsipper og virkemidler vi tar i bruk for å nå målene vi har satt oss som 
kommune innenfor de respektive temaene.  

I tråd med planprogrammet har vi løftet fram og utredet noen tema spesielt. Disse er: 

• Løsninger for miljøvennlig og samordnet arealbruk og transport. Dette har vi jobbet med som 
en integrert del av planarbeidet overordnet, og knyttet til hver delstrategi. 

• Reisevaner og reisemiddelfordeling, og konkretisering av kommunens nullvekstmål i ulike 
deler av kommunen. Det har vært et faglig samarbeid med NORCE og Rogaland fylkeskommune 
der NORCE har som konsulent gjennomført generelle analyser av reisevaner og utvikling over tid, 
og utredet potensial for endring av reisemiddelfordeling i ulike deler av kommunen. Dette bruker 
vi som grunnlag i rapporten. 

• Evaluere mobilitetsplan som verktøy. Det har vært gjennomført en evaluering av mobilitetsplan 
som verktøy med Asplan Viak som konsulent. Dette har vært utredet som en konkret del av 
delprosjektet og brukes som grunnlag i flere deler av rapporten. 

• Tilrettelegging for gange- og gå-vennlighet. Arbeidet har vært gjennomført som del av arbeidet 
med strategi for prioritering og tilrettelegging for gange. Det har vært trukket veksler på Regional 
gåstrategi, Sentrumsplanen og på foreliggende dokumentasjon, som blant annet pilotprosjektet 
Snarveier i Hillevåg og parallelt arbeid i Grønn plan. 

• Parkeringskapasitet og -behov. Arbeidet baserer seg på analyser av parkering som virkemiddel 
som del av konsulentoppdrag med henholdsvis NORCE, Asplan Viak jf over. Vi har også brukt 
kartlegging og analyser foretatt av sommerstudenter i 2019 og samarbeidet med Stavanger 
parkering KF. 

• Næringstransport og bylogistikk. Arbeidet har vært gjennomført som del av arbeidet med 
strategi for prioritering og tilrettelegging for næringstransport og bylogistikk. Vi har trukket 
veksler på tidligere utredninger og samarbeid med Rogaland fylkeskommune, TØI (prosjektet 
NORSULP), samarbeidet med logistikkaktører gjennom Stavanger City Hub, samarbeidet med 
STAS, LUKS og næringslivsgruppen for vare- og serviceleveranser, og samarbeid i det pågående 
forskningsprosjektet CITYFREIGHT der Stavanger, Bergen og Trondheim brukes som eksempler. 

 

Konsulentoppdragene har vært gjennomført som del av prosjektet Videreutvikling av mobilitetsplan 
som verktøy for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, med støtte fra kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Prosjektet omfatter både evaluering av mobilitetsplan som verktøy, 
utredning av potensial for vekst i gåing, sykling og kollektivtransport i ulike soner for å nå nullvekst i 
personbiltransport, og kartlegging og analyse av parkering. Det skal i tillegg gjennomføres et verksted 
for erfaringsdeling og kunnskapsspredning som del av prosjektet. 

Som delprosjekt til kommuneplanens arealdel har vi trukket veksler på medvirkningsopplegg, 
samtidig som arbeidet har hatt en formell forankring både politisk og administrativt gjennom selve 
hovedprosjektet. Prosjektet har vært ledet fra By- og samfunnsplanlegging ved avdeling for 
Byutvikling, seksjon for overordnet plan. Gjennom prosjektgruppen og i arbeidet med deloppgavene 
har vi kunnet trekke veksler på transport- og planfaglig kompetanse i både planavdelingene og fag- 
og gjennomføringskompetanse i Bymiljø og utbygging, spesielt Klima- og miljøavdelingen og avdeling 
for Idrett og utemiljø. Det har vært organisert egne samarbeidsmøter med fylkeskommunen, 
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Kolumbus, logistikkaktører og andre parter på tvers av tema, og mer konkret knyttet til hver 
deloppgave, og innsikt fra fagmiljøer og brukergrupper gjennom konsulentoppdragene.  
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3. Visjon og mål for transport og mobilitet i Stavanger 

Ferdsel er en grunnleggende aktivitet mellom gjøremål. Det kan også være en aktivitet eller et 
gjøremål i seg selv. Måten ferdselen skjer på har betydning for stedene vi ferdes gjennom og preger 
våre omgivelser. Høy gangaktivitet bidrar til aktive byer og steder. Tilsvarende gjelder for omgivelser 
preget av mange syklende. God tilrettelegging for aktiv transport i form av gåing og sykling er derfor 
viktig. Kollektivtransport har også stor betydning for byenes og stedenes aktivitet og liv. 
Kollektivtransporten betegnes gjerne som den sittende delen av to gangturer. Den har god kapasitet 
til å frakte mange inn til og gjennom bykjernen og til sentrene våre, og bidrar til folk i gater og byrom 
fra holdeplass og til gjøremål. Måten vi tilrettelegger på skal gjøre det enkelt for borgere og 
næringsliv å foreta miljø- og klimariktige valg. 

Som konkretisert i Klima- og miljøplanen legger vi til grunn at 
størst mulig andel av turene skal foregå til fots, med sykkel 
eller kollektivtransport (minimum 70 prosent), og at det ikke 
skal være nødvendig å eie og bruke personbil. Gang- og 
sykkelturer til/fra holdeplass, parkeringsplass mv. kommer i 
tillegg. Attraktive steder og byrom å være i og ferdes 
gjennom er derfor viktig, sammen med kombinert mobilitet 
gjennom et bredt tilbud av mobilitetstjenester. Dette gir 
frihet til valg i reisemåte etter vær, årstid, situasjon, humør 
og gjøremål. Vi vil derfor utvikle byen og kommunen slik at 
kortreist hverdagsliv blir mulig for de fleste som bor i by eller 
tettsted. Strategien bygger på mobilitetspyramiden, og at 
hensynet til de myke trafikantene skal komme først i drift og planlegging, og være strukturerende for 
arealutviklingen. 

Vi vil videre legge til rette for fleksibel mobilitet med samvirke av transportformer og tjenester dvs. 
«fleksilisten» som er et sammenslått begrep bestående av ordene mobilist og fleksibel 
(Mobilitetsfloken, Æra 2020). Det kan f.eks. være en sentrumsbeboer som bruker delingsbil til fjellet, 
bysykkelen eller sparkesykkel for en rask tur til en annen kant av sentrum, båten til øyer, bussen og 
toget ut av sentrum osv. Tilsvarende som syklisten bruker sykkel og bilisten bil, bruker fleksilisten 
ulike reisetilbud. 

Samtidig er det avgjørende å utvikle kommunen der den fleksible tilgjengeligheten er god, dvs. i 
sentrale deler av Stavanger (bysone A), ved holdeplasser på Jærbanen og rundt bussveitraseen i 
bybåndet mellom Stavanger og Sandnes (bysone B), og langs bussveien i bysone C. I kommunedelene 
som ligger utenfor byområdet er den fleksible tilgjengeligheten best i kommunedelssentrene. Derfor 
vil vi prioritere fortetting i kommunedelssentrene. Dette innebærer også å bidra til at rett virksomhet 
etableres på rett sted med hensyn til transport og næringsklynger.  

Strategien bygger på en visjon om at det er enkelt å ferdes miljøvennlig i Stavanger. Mål om aktiv 
transport, konsentrert arealutvikling og at ferdselen inngår som stedlige kvaliteter, og utvikling av 
byrom som  gjør det attraktivt å ferdes, står også sentralt for strategien.  

Vi foreslår følgende formuleringer:  

Visjon  

Det er enkelt å ferdes miljøvennlig i Stavanger både for personer og for frakt av varer og ved utføring 
av tjenester.  

Mål 

→ Transportbehovet løses ved aktiv transport det vil si at flertallet går, bruker sykkel, supplert med 
kollektivtransport og delte mobilitetstjenester 

Figur 2. Mobilitetspyramide 
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→ konsentrert arealutvikling slik at transportbehovet reduseres og kortreist hverdagsliv blir mulig 
for de fleste  

→ at ferdselen inngår som del av stedlige kvaliteter og byrom slik at det er attraktivt og trygt å 
ferdes til fots, med sykkel og til/fra holdeplass samtidig som at bylogistikken ivaretas  

Vi baserer strategien på en rollefordeling 
mellom transportmidlene og rekkefølgen av 
disse slik at vi oppnår et transportsystem som 
gjør det enkelt å ferdes. Dette er i tråd med 
mobilitetspyramidens prioriteringer, der 
gående prioriteres over syklende, syklende 
over kollektivtransport, delt mobilitet over 
næringstransport og bylogistikk, og 
bylogistikk og næringstransport over 
personbiltransport. I tillegg skal 
transportsystemet være sammenhengende 
slik at det er enkelt å forstå og ta i bruk både 
for unge og eldre, og gi effektiv, trygg og 
fleksibel ferdsel med løsninger på tvers av 
funksjonsevne. Figuren under gir en forenklet 
illustrasjon av hvordan vi sorterer strategien i 
delstrategier. 

1. Aktiv transport, det vil si gåing og sykling. 

God tilrettelegging for gåing og sykling gir et kapasitetssterkt transportnett, samtidig reduserer det 
behov for areal forutsatt at nettet bygges slik at det er effektivt, trygt, fleksibelt og framtidsrettet. 
Det gir aktivitet til steder, gater og byrom. Spesielt gåing, men også sykling er grunnleggende del av 
alle reiser som til/fra holdeplass eller parkeringsplass eller i løpet av en reise. Vi vil utvikle byen og 
kommunen slik at kortreist hverdagsliv blir mulig for de fleste som bor i by eller tettsted.  Hensynet 
til de myke trafikantene skal komme først i drift og planlegging, og være strukturerende for 
arealutviklingen. 

Gåing Sykling 

Hovedmål:  

→ Flere skal gå mer i et sammenhengende, attraktivt 
og trygt gangnett. I 2040 skal gangandelen av alle 
personreiser være minimum 30 %. 

Delmål: 

→ Flere skal gjennomføre en hel reise til fots 

→ Flere skal gå i sitt nærmiljø uansett hvor de bor 
(reiser innenfor 2 km fra boligen) 

→ I 2040 skal 90 % av barn og unge gå eller sykle til og 
fra skolen 

→ Flere lengre turer skal foretas til fots i kombinasjon 
med kollektivtransport 

Hovedmål:  

→ Flere skal sykle i et sammenhengende, attraktivt og 
trygt sykkelnett. I 2040 skal bynær sykkelandel være 
minimum 20 % av alle personreiser og 8 % på øyene. 

Delmål: 

→ Hovednettet skal være trygt, komfortabelt og 
sammenhengende  

→ Hovednettet skal være separert fra gående og 
motorisert trafikk 

→ Sykkelen skal inngå som en integrert del av byliv og 
gaterom, og bidra til god sykkelkultur. 

→ Hovednettet og viktige lokalnettforbindelser skal ha 
god fremkommelighet og komfort hele året.  

→ 80 % av befolkningen skal bo nærmere enn 200 meter 
fra sykkelnettet  

→ I 2040 skal 90 % av barn og unge gå eller sykle til og fra 
skolen 

→ I 2040 skal 90 % av barn og unge gå eller sykle til og fra 
skolen 

 

Figur 3. Forenklet illustrasjon av hvordan vi sorterer strategi 
for bærekraftig mobilitet med delstrategier. 
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2. Kollektivtransport og mobilitetstjenester 

Et effektivt kollektivtilbud med høy frekvens gjør det fleksibelt å nå gjøremål utenfor gang- og 
sykkelavstand. Dette forutsetter en god samordning mellom rutetilbud og arealbruk. Stavanger 
sentrum fungerer som nav for fylkets og regionens kollektivrutesystem. I tillegg til Stavanger sentrum 
fungerer Judaberg som nav for rutene i Ryfylkebassenget. Kollektivtransport gir aktivitet til steder, 
gater og byrom gjennom ventende passasjerer og deres ferdsel til og fra tilbudet. Kollektivtransport 
som tjeneste må være enkelt å bruke, og rutene må være enkle å forstå for å inngå i befolkningens 
valg av reisemåte og erstatte reiser med privatbil. Ruter med lavere frekvens bidrar til grunntilbud på 
steder og tidspunkt på døgnet der grunnlag for antall reisende er lavt. 

Delingstjenester som Bysykkelen, utlån av sparkesykler og delingsbiler reduserer behovet for å eie 
eller ha med seg egen sykkel eller bil. Det øker fleksibiliteten i valg av reisemåte. Det vil derfor være 
viktig å bygge opp om slike tjenester og legge til rette for at dette skal kunne tilbys på en ryddig og 
smidig måte både fysisk og virtuelt. Det flytter fokus vekk fra den enkelte transportform (bil, 
kollektivtransport, sykkel eller gange) og over til å tenke på tvers av transportmidler slik at reisen blir 
enklest mulig for de som reiser. Flere mobilitetstjenester samlet (for eksempel i mobilitetspunkt) gir 
enkel tilgang til tjenester som attraktive alternativ til privatbil og bidrar til å gjøre delingsmobilitet 
mer synlig. 

Kollektivtransport Mobilitetstjenester og påvirkning 

Hovedmål:  

→ Kollektivsystemet skal ha god kapasitet, være logisk, 
presist og attraktiv, slik at kollektivreiser blir et 
foretrukket alternativ på mellomlange og lange 
reiser på en trygg, miljøvennlig og bærekraftig 
måte.       

→ Godt regionalt samarbeid om god 

kollektivinfrastruktur, rutestruktur og 

mobilitetstiltak. 

→ Havnedrift, hurtigbåter og ferger er fossilfrie innen 
2030 (mål i Klima og miljøplanen) 

Delmål:  

→ Samordnet transport- og arealutvikling som bygger 

opp om sentrum og de sentrale stasjonene på 

bussveien og Jærbanen (arealstrategien) 

→ Ulike mobilitets- og kollektivtilbud, som må sees i 

sammenheng og komplimenteres   

→ Optimalisere og effektivisere kollektivsystemet 

inklusiv holdeplasstrukturen.  

→ Flere over fra bil til kollektiv, gange og sykkel. 

→ Opprettholde et effektivt båtrutetilbud i kommunen 

→ Bidra til attraktiv by- og stedsutvikling med høy 

kvalitet 

→ Kollektivsystemet må gi effektive reiser. 

→ Kollektivnettet må ivaretar dagens og fremtidig 

utvikling 

→ Kollektivtraseene må gi god fremkommelighet, 

forutsigbar og komfortabel reisetid. 

→ Kollektivsystem som er logisk, sømløst og lett å 

bruke for alle 

Hovedmål: 

→ Det skal være enkelt å forflytte seg på en fleksibel og 
utslippsfri måte.  

 

Delmål: 

→ Styrke samspill mellom sykkel, gange, kollektivt og ulike 
delte transportformer som bysykkel, el-sparkesykkel og 
delingsbiler, og være pådriver for samarbeid 
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3. Næringstransport og bylogistikk 

Vi ønsker aktivitet og liv i våre byer og steder. Det krever nødvendig næringstransport og bylogistikk 
Det er viktig at denne derfor organiseres på en effektivt og trafikksikker måte for både omgivelsene 
og logistikkaktørene. Bylogistikk dreier seg om distribusjon av varer og tjenester, frakt av utstyr og 
håndtering av avfall. Bylogistikk er en «bak scenen-aktivitet» som skal foregå på en effektiv og smidig 
måte, og til minst mulig hinder for sentrum og steders liv og aktivitet.  

Næringstransport dreier seg om transport som utføres av aktører i privat sektor eller som inngår i 
næringsvirksomhet. For disse er det viktig med framkommelighet på overordnet gate og veinett, og 
at trafikksikkerhet er ivaretatt i samle- og adkomstgater og -veier. Virksomhetenes lokaliseringsvalg 
har betydning for transporten som skapes, ulike trafikantgrupper og omgivelsene. Virksomheter med 
høy næringstransport bør derfor lokaliseres ved overordnet veinett. 

 

4. Kjørende 

Med mål om nullvekst i personbiltrafikken og reduksjon i klimagassutslipp legger vi opp til en 
arealutvikling som skal bidra til kortreist hverdagsliv og som skal gjøre det enkelt å la bilen stå. Dette 
innebærer at det vil være steder, gater og veier der kjørende blir underordnet byrom og stedlige 
kvaliteter når vi skal opparbeide og prioritere bruk av areal.  

Vi har et overordnet veinett der det må tilrettelegges for tilstrekkelig framkommelighet for å ivareta 
effektiv næringstransport, gjennomgangstrafikk og nødvendig personbiltransport. Det er derfor også 
behov for å identifisere gater og veier der framkommelighet for kjørende gis prioritet. 
Framkommelighet for gjennomgangstrafikk gis prioritet på E39 og Rv 13. Det gjøres i form av 
planlagte tiltak på vegnettet og trafikkstyring. Både beredskapskaier og omkjøringsveier ved 
hendelser inngår i overordnet veinett eller hovedgate-/vei. 

 

Næringstransport og bylogistikk Kjørende 

Hovedmål: 

→ Bylogistikk skal foregå på en effektiv og smidig 
måte og til minst mulig hinder for sentrum og 
steders liv og aktivitet  

→ Virksomheter med høy næringstransport bør 
lokaliseres ved overordnet veinett 

→ Klimagassutslipp for tunge kjøretøy er redusert 
med 20 % innen 2030 og 100 % innen 2040 
 

Delmål: 

• Tilstrekkelig avsatt areal til varemottak og -
leveranser 

• Bylogistikk og næringstransport foregår utenom 
perioder med mange gående og syklende  

• Utnytte mulighetene som ulike leveransemåter og 
teknologi gir til å redusere transportbehovet 

• Bidra til at gods kan overføres fra vei til sjø og bane 
 

Hovedmål: 

→ Klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres 
gjennom effektiv arealbruk, og ved at veksten i 
persontransporten tas med kollektivtransport, sykling 
og gange 

→ I 2040 skal personbilandelen av personreiser være 
lavere enn 30 % 

→ klimagassutslipp fra lette kjøretøy er redusert med 80 % 
innen 2030 og med 100 % inne 2040  

Delmål: 

• Vi vil legge vekt på framkommelighet på E39 og Rv13 og 
på koplingen mellom E39 og viktige næringsområder, 
slik at lokalvegnettet belastes minst mulig 

• Vi vil prioritere kollektivtransport framfor 
personbiltransport i hovednettet for kollektivtransport. 

• Vi vil prioritere gangnett, sykkelnett og attraktive byrom 
og gater framfor kjørende i samlegater og lokalt 
gatenett. Stedstilpasset framkommelighet i hovedgate-
/hovedveinett.  
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4. Bakgrunn 

Stavanger kommune har ikke en egen transportplan, men har forankret kommunens strategi for 
transport i kommuneplanen. Grunnlaget for gjeldende strategi ble utarbeidet som en del av arbeidet 
med kommuneplanen 2014-2029 (vedtatt i juni 2015). Der forankret vi målet om nullvekst i 
personbiltransport og konseptet for transportsystemet på Jæren med bussveisatsningen, grunnlaget 
for bymiljøpakken og senere byvekstavtale.  

Vi konkretiserte også grunnlaget for dagens grep i kommunens arealstrategi og kommuneplanens 
arealdel. Det ble dessuten gjort et omfattende arbeid med å videreutvikle kommunens hovednett for 
sykkel og forankre prinsipper for løsninger og standard på sykkelnettet, og å samle kommunens 
parkeringspolitikk. Juridisk er disse temaene forankret i temakart 
og bestemmelser.  

Den da nylig vedtatte nasjonale gåstrategi ble fulgt opp gjennom 
prinsippet om 10-minuttersbyen, og ved å sette søkelyset på 
snarveier.  

Samarbeid med bedrifter og ulike aktører om å tilrettelegge for 
fleksibel mobilitet for å bidra til endringer i reisevaner var også 
tema. Konkret har det vært et krav om mobilitetsplan på alle 
plannivå. I tillegg har også behovet for ressurser til veiledning og 
dialog med ulike brukergrupper, og til utvikling av verktøy til å 
drive en slik rådgiving, blitt satt på dagsorden.  

Fulltekstversjonen av kommuneplan 2014-2029 gir en samlet beskrivelse av mål og grunnlaget for 
gjeldende strategi. Faggrunnlaget som fulgte planen gir en utførlig dokumentasjon. Dette grunnlaget 
har vi bygget videre på og har konkretisert ytterligere i kommunens Klima og miljøplan; 
Kommunedelplan Stavanger sentrum 2019-2034, kommunens arealdel for Stavanger 2019-2034, og 
kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i 2020 og som gjelder hele den nye kommunen vår. 
Kort fortalt setter disse dokumentene to viktige mål for utviklingen, nemlig målet om at 70 prosent 
av transport skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport i 2030, og målet om kortreist 
hverdagsliv. 

 

4.1. Stavanger i regionen og landet 

«Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050» er det overordnede og langsiktige målet 
for transportsektoren i nasjonal transportplan (Meld. St. 20 (2020-2021)). I planen legger regjeringen 
fram følgende fem likestilte mål som skal gi retning for ressursbruken i planperioden:  

• Mer for pengene 

• Effektiv bruk av ny teknologi 

• Bidra til oppfyllelse av Norges klima og miljømål 

• Nullvisjon for drepte og hardt skadde 

• Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet 

Siden Stavanger er regionhovedstad, og  en av de fire største byene i landet, har det betydning 
hvordan vi viser vei i vår tilrettelegging av et framtidsrettet system for transport og mobilitet. 

Transportsektoren står for nesten en tredjedel av Norges klimagassutslipp. Stavanger har hatt en 
positiv utvikling, men utslippene fra veitransporten står likevel for over 30 % av Stavangers samlede 
utslipp. Regjeringens klimaplan slår fast at det er behov for forsterket virkemiddelbruk for å nå 
Norges utslippsmål som både omfatter mål for overgang til nullutslippskjøretøy og samordning av 
arealbruk og transport for å sikre effektiv arealbruk og bygge opp om miljøvennlige transportformer. 
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Dette er også forankret i nasjonal transportplan. 
Nullvekstmålet opprettholdes i strategien. Det stilles også 
store forventinger til byene for å redusere 
klimagassutslipp, luftforurensing, støy og køer gjennom 
effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten 
tas med kollektivtransport, sykling og gange. Det 
forventes blant annet høy vekst i sykkeltrafikk, i tillegg til at bylogistikk er satt på dagsorden  
gjennom mål om nullutslipp fra varelevering i de større byene. 

Byvekstavtalen for Nord-Jæren (2019) forplikter partene til målet om nullvekst i personbiltrafikken 
og målene i Regionalplan Jæren 2050 om god byutvikling i sentrum, knutepunkt og stasjoner. 

Stavanger har blitt en stor kommune i areal, og er ikke lenger en ren bykommune. Basert på Statistisk 
sentralbyrås sentralitetsindeks har kommunen områder som er både blant de mest tilgjengelige og 
sentrale  (nivå 1), og  blant de minst sentrale i landet (nivå 6).   

 

4.2. Fra 10-minuttersbyen til kortreist hverdagsliv 

Gjennom kommunens felles samfunnsdel er målet om 
«10-minuttersbyen» i tidligere Stavanger blitt endret til 
et mål om «kortreist hverdagsliv». Dette handler om 
hvordan innbyggerne skal kunne gjøre mange av 
hverdagsaktivitetene sine i nærmiljøet ditt, og om 
hvordan andre gjøremål skal nås. Dette påvirker hvor 
boliger, skoler, tjenester og arbeidsplasser skal plasseres, 
hvordan kommunen planlegger tjenestene sine, og 
hvordan mobilitet i kommunen blir planlagt.  

Hvordan skal vi omsette dette når tilgjengelighet er så 
forskjellig i de ulike delene av kommunen? Utviklingen av 
målene som gjelder for de ulike delene av kommunen 
vår gir et godt grunnlag for en samlet strategi.  

 

4.3. Stavangers gjeldende planer og føringer 

Målet om nullvekst i personbiltransport, reduksjon i 
klimagassutslipp fra transport, og visjonen om null 
drepte og hardt skadde i trafikken lå som fundament for 
Stavangers kommuneplan for 2014-2029. Denne planen 
utpekte følgende tre hovedmål som vi bygger videre på.  

Vi vil at Stavanger skal: 

• ha nullvekst i personbiltransporten slik at veksten løses med kollektivtransport, sykkel og 
gange 

• ha flere syklister, flere fotgjengere, flere kollektivreisende og økt framkommelighet for 
næringstransporten 

• lede an arbeidet med å gi gange, sykkel og kollektivtransport prioritet i byutviklingen foran 
privatbil 

 

Nullvekstmålet: «I byområdene skal 
klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy 
reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved 
at veksten i persontransporten tas med 
kollektivtransport, sykling og gange.» 

Figur 4. Sentralitetsindeks 2018. Kilde SSB 
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Klima og miljøplan 

Transportstrategien fra 2014-planen er videreutviklet i klima- og miljøplanen med tilhørende 
handlingsdel. Dette for å nå målet om å redusere klimagassutslippene med 80 % innen 2030, 
sammenlignet med 2015, og å være en fossilfri kommune inne 2040. For transport setter klima- og 
miljøplanen følgende konkrete mål for henholdsvis reisemiddelfordeling i 2030 og utslipp fra 
kjøretøy:  

• 70 % av persontransporten skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport i 2030 

• klimagassutslipp fra lette kjøretøy er redusert med 80 % innen 2030 og med 100 % inne 2040 
(for tunge kjøretøy er målet 20 % innen 2030 og 100 % innen 2040)  

• havnedrift, hurtigbåter og ferger er fossilfrie innen 2030 

 

Kommuneplanen samfunnsdel 

Felles samfunnsdel for den nye kommunen vår løfter fram at Stavanger skal være ledende i arbeidet 
for et klima- og miljøvennlig samfunn. Samfunnsdelen konstaterer at nullvekstmålet for sentrale 
deler av kommunen ligger fast. Målene omtalt over er ytterligere bearbeidet, og sier at vi vil: 

• legge til rette for et kortreist hverdagsliv  

• gjøre det lettere å gå, sykle, reise kollektiv og kjøre utslippsfritt 

Disse målene er allerede forankret og konkretisert i gjeldende arealdel for 2019-2034 for tidligere 
Stavanger, gjennom en tydeligere spissing av byutviklingsstrategien inn mot Stavanger sentrum og 
sentrale deler av bybåndet mellom Stavanger og Sandnes. Den gir en ytterligere konkretisering av 
målet om kortreist hverdagsliv med retningslinje for gående, og delte mobilitetstjenester i 
retningslinje for mobilitetspunkt. I planen justeres også parkeringsnormen i tråd med 
byutviklingsstrategien, og det introduseres en sonedelt parkeringsnorm for boligbebyggelse 
tilsvarende det vi over tid har hatt for næringsbebyggelse.  

 

Gjeldende kommuneplaner for Finnøy, Rennesøy og Hjelmeland 

Hvis vi ser på gjeldende arealdeler for Finnøy, Rennesøy og Hjelmeland er det arealdelen for Finnøy 
som gir de mest konkrete føringene knyttet til transport og mobilitet. Hovedmål i gjeldende arealdel 
for 2019-2029 i tidligere Finnøy er å fremje bulyst, livskvalitet og lokal samfunnsutvikling i alle deler 
av Finnøy. Det er for planperioden vedtatt fem utviklingsstrategier som omfatter både å styrke 
Judaberg som kommunedelssenter, styrke levende lokalsamfunn på alle øyene, sikre gode og stabile 
kollektivtilbud til og fra Stavanger og mellom øyene, og å realisere Øyfast for å knytte alle deler av 
kommunen til fastlandet. Planen framhever at Judaberg er ett mobilitetsknutepunkt midt i 
Ryfylkebassenget. Dette fortrinnet bygger planen videre på, og framhever at å utnytte 
fortettingspotensialet i Judaberg kan bidra til en mer bærekraftig og miljøvennlig arealutvikling for 
hele Finnøy. Bestemmelsene til planen knyttet til transport er i stor grad samkjørt med arealdelen for 
Stavanger.  

Gjeldende arealdel for 2019-2030 for Rennesøy presenterer ikke like tydelige strategier, men 
vektlegger utvikling av Vikevåg som senter. Den fastlegger også langsiktig grense for å skjerme 
landbruksarealer.  

Ombo inngår i sin helhet nå i Finnøy kommunedel og Stavanger kommune. Gjeldende arealdel for 
2019-2031 for Hjelmeland kommune vektlegger fergefri Ryfylkeveg (rv13), tjenlig kollektivtilbud og 
god og trygg infrastruktur med tilfredsstillende dekning. God mobil- og bredbåndsdekning trekkes 
også fram. 
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Samlet sett kan vi si at gjeldende strategier for kommunen vår i stor grad er knyttet til 
persontransport, dvs. legge til rette for at det skal være enkelt å gå, sykle og bruke kollektivtransport 
i de sentrale deler av kommunen. Dette skal bidra til å begrense behovet for å bruke bil og i tillegg 
bidra til effektiv næringstransport. Slik sett omtales også næringstransport. Dette er i tråd med 
nasjonale og regionale mål og strategier og bør videreutvikles, både i sentrale deler av kommunen og 
hvordan dette kan omsettes for den nye kommunen vår.  

 

Kommunedelplan for Stavanger sentrum 

Kommunedelplan for Stavanger sentrum konkretiserer næringstransport ytterligere gjennom 
temakart og bestemmelser for varedistribusjon i sentrum.  

 

Videreutvikling i ny kommune  

I den nye kommunen er avstandene større og inkluderer nasjonal og regional infrastruktur som 
består av både tuneller og ferger. Det gjør at mobilitet på sjø og bilmobilitet har en viktig rolle. Det er 
derfor viktig å se på trafikksikkerhet og framkommelighet på overordnet veinett, og hvordan vi løser 
transportbehovet for kommunens innbyggere og næringsliv. Håndtering av transport knyttet til 
spesielle segmenter som landbruk og havbruk og konkrete industribedrifter er også relevant. 

Utviklingen i samfunnet påvirker reisevaner. Vi har over tid sett at stadig økende deler av 
personreiser knyttet til handel nå blir utført digitalt via internett. Varen blir deretter levert hjem i 
posten og inngår dermed som en del av varedistribusjonen. Tilsvarende er det en økning i kjøp av 
dagligvarer på nett. Siden 2014 ser vi med andre ord en dreining av vanene våre som påvirker 
transportbehov og løsninger.  

Under koronapandemien ble store deler av befolkningen henvist til fjernjobbing i tillegg til å 
håndtere andre gjøremål i hverdagen digitalt. Vi har forflyttet oss digitalt til jobb, møter, 
konferanser, venner og trening, og oppsøkt konserter og andre kulturtilbud og tjenester digitalt. 
Samtidig har mange også brukt nærområdet mer. 
Dette har påvirket reisevanene våre drastisk. Denne 
erfaringen har vist oss som enkeltpersoner og 
samfunn mulighetene som ligger i å «reise digitalt», 
og andre aspekter knyttet til vår forståelse av kortreist 
hverdagsliv. 

Sammen med et robust transportsystem der det skal 
være enkelt å gå, sykle, bruke kollektivtransport og 
kjøre utslippsfritt, kan denne erfaringen bidra til å nå 
kommunens overordnede mål i kommuneplanens 
samfunnsdel: 

• Gode hverdagsliv betyr at alle skal ha det bra 
der de bor, enten de er 4 år eller 80. 

• Regionmotoren handler om at vi skal ha et 
mangfoldig næringsliv og et sterkt bysentrum. 

• Grønn spydspiss handler om at vi må ta vare 
på naturen og bli mer klima- og miljøvennlige. 

 

Figur 5. Stavanger kommunens visjon og satsninger. 
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2034.  
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4.4. Overordnede forventinger og føringer 

FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. Dette er en handlingsplan for bærekraftig utvikling langs dimensjonene 
økonomisk bærekraft, sosialt og miljømessig bærekraft. I Stortingsmelding 40 (juni 2021) sier 
Regjeringen «at 2030-agendaen med bærekraftsmålene skal være det politiske hovedsporet for å ta 
tak i vår tids største utfordringer. Det betyr at bærekraftsmålene utgjør en overbygning for 
regjeringens politikk, både nasjonalt og internasjonalt». (Meld. St. 40 (2020-2021). Stavanger 
innarbeidet 2030-agendaen med FNs 17 bærekraftsmål som samfunnsmål i kommuneplanens 
samfunnsdel.  

Målene for transport er plassert under Grønn spydspiss, og er knyttet til at vi vil være en av Norges 
grønneste og mest klimavennlige kommuner og være i front i utviklingen av nye bærekraftige 
løsninger. Reduksjon i utslippsreduksjoner fra transport er avgjørende, og vi skal nå dette målet 
gjennom å legge til rette for et kortreist hverdagsliv og å gjøre det lettere å gå, sykle, reise kollektivt 
og kjøre utslippsfritt 

 

 

Figur 6. FNs bærekraftsmål sortert under satsningers i kommuneplanens samfunnsdel. 

Transportsektoren står for rundt en tredjedel av Norges klimagassutslipp, og rundt 60 prosent av de 
ikke-kvotepliktige utslippene. Regjeringen har en ambisjon om å halvere utslippene fra 
transportsektoren innen 2030, sammenlignet med 2005 (Meld. St. 13 (2020-2021)). Nasjonal 
transportplan vektlegger også satsingen på utslippskutt i transportsektoren gjennom bl.a. satsningen 
på nullvekst i persontransport med bil. Denne satsingen fremmer bærekraftsmål 11 om bærekraftige 
byer (Meld. St. 20 (2020–2021)). 

Vi som kommune kan bidra på flere måter, og gjennom å legge til rette for redusert bilbruk og  
klimasmarte transportsystemer og reisevaner. Bevissthet rundt hele livsløpet til transportmidler og 
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nye mobilitetsløsninger er også viktig (produksjon, frakt, forbruk, levetid og vedlikehold) for å oppnå 
sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraft.   

 

Kommunens arbeid med transport og mobilitet kan knyttes til flere av FNs bærekraftsmål, først og 
fremst målene å stoppe klimaendringene (mål 13), ansvarlig forbruk og produksjon (mål 12), ren 
energi for alle (mål 7), bærekraftige byer og samfunn (mål 11), mindre ulikhet (mål 10), god helse 
(mål 3), Innovasjon og infrastruktur (mål 9), og samarbeid for å nå målene (mål 17). 

Oversikten under viser målene med viktige undermål ut fra hvordan de er sortert og forankret i 
kommuneplanen gjennom trekløveret. 
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FNs bærekraftsmål Stavangers samfunnsmål 

 

Mål 13. Stoppe klimaendringene 

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem  

Delmål 13.3. Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere 
konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og 
bevisstgjøringen om dette. 

 

 

Mål 12. Ansvarlig forbruk og produksjon 

Hvordan din bedrift kan sikre bærekraftig forbruks- og 
produksjonsmønstre gjennom sirkulær økonomi.  

Delmål 12.6. Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å ta i bruk bærekraftige 
metoder og integrere informasjon om egen bærekraft i sine rapporteringsrutiner. 

 

 

Mål 7. Ren energi for alle 

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til 
en overkommelig pris for alle  

 

Delmål 7.1. Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en 
overkommelig pris. 

Delmål 7.2. Innen 2030 øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig. 
 

 

Mål 11. Bærekraftig byer og samfunn 

Framtidens byer handler om å gjøre byene og bosetningene 
inkluderende, trygge, motstandsdyktige og 
bærekraftige. 

 

 

 

Delmål 11.2. Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, tilgjengelige og bærekraftige 
transportsystemer til en overkommelig pris og bedre sikkerheten på veiene, særlig ved å legge til 
rette for kollektivtransport og med særlig vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner, 
kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne og eldre. 

Delmål 11.6. Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt 
per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi. 

Delmål 11.a. Støtte økonomiske, sosiale og miljømessige forbindelser mellom byområder ved å styrke 
nasjonale og regionale planer 

 

 

Mål 10. Mindre ulikhet 

Ulikhet er negativt for en bærekraftig økonomisk vekst. Så 
hvis mindre ulikhet bidrar til en bedre økonomi for 
samfunnet og bedriftene, vil det å satse på mangfold 
være lønnsomt. 

 

 

Delmål 10.2. Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av 
alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller 
økonomisk eller annen status 

Delmål 10.3. Sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår, blant annet ved å avskaffe 
diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er 
egnet til å nå dette målet. 

 

 

Mål 3. God helse og livskvalitet  
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, 
uansett alder  

Delmål 3.6. Redusere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker 

 

 

Mål 9. Innovasjon og infrastruktur 

Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og 
bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.  

Delmål 9.4. Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med 
mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og 
industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet. 
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Mål 17. Samarbeid for å nå målene 

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale 
partnerskap for bærekraftig utvikling 
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Nullvisjonen for trafikksikkerhet 

Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i 
vegtrafikken er et viktig fundament for 
transportplanleggingen i Norge. Visjonen er ikke et mål, men 
et bilde på en ønsket fremtid for vegsystemet i Norge. 

Nullvisjonen består av grunnsøylene etikk, vitenskap og delt 
ansvar. Disse rammer inn og skaper en felles forståelse for 
trafikksikkerhetsarbeidet og vegplanleggingen.  

Vegtrafikkulykker utgjør en betydelig kostnad for både 
individ og samfunn gjennom store menneskelige lidelser og 
konsekvensene av ulykkene. De samfunnsøkonomiske 
kostnadene ved trafikkulykkene er beregnet til 27,3 
milliarder kroner (jf TØI-rapport 1053C/ 2010 med 
oppjusterte tall for i 2015).   

I arbeidet for å nå nullvisjonen vil det kreves en stadig større 
innsats for å redusere antallet alvorlige ulykker. Nasjonal transportplan 2022-2033 opprettholder det 
fastsatte etappemålet mot nullvisjonen hvor det maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde i 
2030, hvorav maksimalt 50 drepte. Målet er at ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050. For å kunne 
nå målet kreves en kontinuerlig innsats, ansvar og samarbeid fra både vegmyndigheter og 
trafikanter.  

Nullvisjonen med dens tre søyler og forankring legger  føringer for og er innarbeidet i mål for 
Stavanger kommunes gjeldende trafikksikkerhetsplan, og er grunnleggende for videreutvikling av 
kommunens transport- og mobilitetsstrategi. 

 

Nasjonal Transportplan 

Nasjonal Transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk og setter rammene for 
utvikling av transportsystemet og tilbudet framover for vei-, jernbane-, luft- og sjøtransport. Planen 
omhandler både drift, vedlikehold og investeringer. I juni 2021 ble det vedtatt ny plan for perioden 
2022-2033 med overordnet mål om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.  

 

Figur 7. Målene for transportsektoren. Meld. St. 20 (2020–2021) figur 1.2. 

Nullvisjonens tre søyler 

Etikk: Tap av liv eller varige skader i 
trafikken er uakseptabelt.  

Vitenskap: Kunnskapen vi har om 
trafikkulykker og menneskets 
begrensninger i både ferdigheter og 
tåleevne skal danne grunnlaget for 
hvordan vegtrafikksystemet lages og skal 
bidra til å skape trygg atferd og redusere 
alvorlighetsgraden ved feilhandlinger.  

Delt ansvar: Trafikantene har ansvar for å 
opptre aktsomt og følge trafikkreglene. 
Vegmyndighetene har ansvar for at 
vegsystemet legger til rette for 
trafikksikker atferd og reduserer 
konsekvenser ved ulykker. 
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Figur 7 viser planens fem likestilte delmål, som er følgende:  

• mer for pengene 

• effektiv bruk av ny teknologi 

• bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål 

• nullvisjon for drepte og hardt skadde 

• enklere reisehverdag og økt konkuranseevne for næringslivet 

Det er gjort en del endringer med nasjonal transportplan de siste årene. Transportetatene leverer på 
ulike oppdrag til samferdselsdepartementet, som lager forslag til planen. Barna har fått en egen 
barnas transportplan som skal sikre barn og unges interesser. Den nye nasjonale transportplanen 
skal porteføljestyres, noe som betyr at rekkefølgen på prosjektene som ligger inne i NTP kan endre 
seg. Det vil bare bli lagt inn prosjekter for den første 6 årsperiode. Gjennom porteføljestyring og 
optimalisering skal nytten opp og kostandene ned. Ny NTP er opptatt av å få mer for pengene, slik at 
vi kan løse flest mulig av de viktigste utfordringene. 

Måltallene for å nå klima og miljømål fra Nasjonal transportplan 2018–2029 videreføres: 

• nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025 

• nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025 

• innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av 
nye lastebiler være nullutslippskjøretøy 

• innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentrene være tilnærmet nullutslipp. 

Som tidligere nevnt legger planen fortsatt vekt på byenes rolle for å nå klimamålene og fortsetter 
satsningen på: 

• byvekstavtaler for å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy i byområdene 
gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i personbiltransport tas med kollektivtransport, 
sykling og gange.  

Planen har i tillegg et langsiktig mål om at: 

• sykkelandelen i byområdene skal være 20 prosent og 8 prosent på landsbasis 

Regjeringen vektlegger dessuten at planen skal: 

• bidra til utvikling av bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele landet gjennom helhetlig utvikling 
av korridorer med kortere reisetider og høy pålitelighet 

• bidra til sammenhengende, universelt utformede reisekjeder 

• ta hensyn til barn og unges behov i areal- og transportplanleggingen 

• fortsette arbeidet for å nå målet om tilnærmet nullutslipp fra varelevering i de største 
bysentra innen 2030 

Planen legger til grunn at andelen av befolkningen som er bosatt i de største byområdene ventes å 
øke. Som nevnt over ligger nullvekstmålet fast, det vil si målet om at veksten i persontransport i de 
største byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det innebærer at vi må ivareta 
det at flere vil gå og sykle i byområdene. Planen framhever at målet om at vekst i gang- og 
sykkeltrafikk skal nås uten at dette fører til flere drepte og hardt skadde fotgjengere og syklister. 
Satsningen i byområdene må også reflektere dette. 

Opplistingen under viser  finansiering og planlegging av flere større prosjekt for vår del av landet som 
omtalt i NTP: 
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Vei E39 Rogfast er under bygging. Lagt inn statlig bidrag på 8,1 milliarder i NTP-perioden. Totalt koster 
prosjektet 25,5 milliarder. 

E39 Ålgård – Hove 14 km firefelts feil. Bygger Osli – Hove først. Koster 3,9 milliarder kroner totalt, men i 
første periode legger regjeringen opp til 230 millioner kroner. I tillegg kommer bompenger. 

E39 Smiene – Harestad, Ingen penger i første periode, men ligger i porteføljen for byvekstavtalen for Nord-
Jæren. 

Rv. 509 Transportkorridor Vest (Sør-Tjora – Kontinentalveien og Kontinentalveien – Sundekrossen). Inngår i 
byvekstavtalen for Nord-Jæren. Kontinentalveien – Sundekrossen koster 239 millioner kroner, og skal 
finansieres med bompenger. Prosjektet er prioritert i første periode. 

Jernbane 

 

Stavanger – Gandal. Sandnes og Stavanger. Planlagt ferdigstilt i første periode. Lagt til grunn 278 millioner 
kroner. 

Stavanger – Skeiane i Sandnes og Stavanger. Vil realiseres i 2027/2028 ifølge planen. Anslått kostnad er 237 
millioner kroner. 

Bysatsing Byvekstavtale Nord-Jæren 

 

Bymiljøpakken og byvekstavtalen 

Byvekstavtalen er formelt inngått mellom Staten, representert ved Samferdselsdepartementet og 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og Nord-Jæren, representert ved Rogaland 
fylkeskommune og de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Avtalen gjelder for 
perioden 2019-2029, er geografisk avgrenset til disse kommunene på Nord-Jæren (kommunegrenser 
før 2020), og gjelder transporttiltak, finansiering og arealtiltak. Gjeldende byvekstavtale tar 
utgangspunkt i rammene og prioriteringene i Nasjonal transportplan 2018-2029, og målet er 
formulert på følgende måte: 

Målet for byvekstavtalen er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, 
sykling og gange (nullvekstmålet), samt god framkommelighet for alle trafikantgrupper med 
hovedvekt på kollektivtransport, sykling, gåing og næringstransport. 

Byvekstavtalen styres gjennom Bymiljøpakken, som er navnet på partnerskapet i avtalen. 
Bompengeinnkrevingen på Nord-Jæren 
er en del av byvekstavtalen. 
Bymiljøpakken har en variert 
prosjektportefølje med 
Sykkelstamveien, Bussveien, konkrete 
veiprosjekt, tiltak for kollektiv, sykkel og 
gange, i tillegg til tiltak for miljø og 
trafikksikkerhet.  Tabellen under gir en 
oversikt over prosjektporteføljen. De 
største enkeltprosjektene i pakken er 
bussveien, E39 Hove Ålgård, E39 Smiene 
Harestad og sykkelstamveien 

Det har over tid vært satt av midler fra 
belønningsordningen til byområdene 
rettet mot mobilitetstiltak i form av en 
mobilitetspakke. Denne pakken inngår i Byvekstavtalen, og er del av Bymiljøpakken. 
Mobilitetspakken fokuserer på «de myke tiltakene» dvs. mobilitetspåvirkende tiltak i form av 
holdningsskapende arbeid og utvikling av mobilitetstjenester og -løsninger. 

Mobilitetspakken følger Bymiljøpakkens handlingsprogram og legger blant annet vekt på å heve 
befolkningens kunnskap om de bærekraftige reisemåtene som allerede er tilgjengelige i regionen 

Tabell 1. Oversikt over Bymiljøpakkens prosjektportefølje 
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Den skal også legge til rette for tiltak som bidrar til en sømløs reise og lettere overgang mellom ulike 
transportmidler. Det er mobilitetsleverandør Kolumbus som har ansvaret for å koordinere 
Mobilitetspakken på Nord-Jæren. Mobilitetskonseptet HjemJobbHjem og de elektriske bysyklene er 
eksempler på vellykkede prosjekter i pakken. 

Det er utarbeidet et handlingsprogram (2021-2024) for Mobilitetspakken, med følgende mål og 
delmål: 

Mål: Iverksette tiltak som endrer holdninger og adferd slik at innbyggerne i mindre grad bruker 
privatbilen som reisemiddel, og dermed bidrar til Nullvekstmålet 

Delmål: Øke kjennskapen til og kunnskapen om eksisterende og nye mobilitetsløsninger  
Skape attraktive mobilitetsløsninger. 

 

4.5. Regionalplan Jæren og regionale strategier 

Regionalplan for Jæren og søre Ryfylke 2050 ble vedtatt i juni 2019, og bygger på FNs 
bærekraftsmål. Innsats og strategier er sortert under delmålene regionalt samarbeid, 
enklere hverdag, varige ressurser, livskraftige nabolag, konkurransekraft og levende 
sentrumsområder.  

Visjon: En bærekraftig og endringsdyktig region 

For transport er særlig delmålene enklere hverdag, konkurransekraft og levende 
sentrumsområder relevante. Under enklere hverdag framhever planen at vi bor og 
jobber på tvers av kommunegrenser, men er fortsatt én region. Den vektlegger også at 
«her legger vi til rette for effektive og miljøvennlige reiser og gode steder å bo. For å 
oppnå en enklere hverdag er strategien å fremme hverdagsaktivitet, god mobilitet og 
bedre miljøet. Planen legger derfor opp til et samarbeid om følgende: 

• Vi skal legge til rette for en arealutvikling med korte avstander til daglige 

funksjoner, slik at det blir enkelt å bevege seg - gå, sykle og reise kollektivt til og fra 

skole, arbeid, butikken, aktiviteter mv. 

• Vi vil planlegge for trygge og attraktive lokalmiljø, for reduserte klimagassutslipp, 

og for nullvekst i personbiltransport i storbyområdet 

• Vi skal samarbeide om utbyggingsstrategier som gir økt nærhet til sentre og 

kollektivknutepunkter, samtidig som bo- og områdekvaliteter sikres. 

• Vi vil utvikle felles strategier for by-/ tettsteds- og transportutvikling i regionen, som 

differensieres i forhold til lokale utfordringer og muligheter. 

Under delmålet konkurransekraft fremhever planen at plansamarbeidet skal styrke 
verdiskapningsevne og bidra til produksjonsvekst. Planen vektlegger også samarbeid 
om areal- og transportpolitikken, oppgradering av infrastrukturen og tilrettelegging for 
næringsområder: 

• Vi vil samhandle og samordne mål, strategier og tiltak mellom regionens areal-, 
transport og næringspolitiske satsinger. 

• Vi vil redusere avstand og utbedre transportinfrastruktur mellom bolig- og 
arbeidsplasskonsentrasjoner for å øke effektiviteten i arbeidsmarkedet. 

• Vi skal samordne lokaliseringsprinsipper med infrastrukturutvikling slik at de 
regionale næringsområdenes komparative fortrinn utnyttes og transportkostnader 
reduseres. 

I tillegg framheves det i strategien å dra nytte av våre investeringer gjennom følgende: 
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• Vi vil sikre god utnyttelse av transportsatsingen slik at vi kan håndtere framtidig transportvekst 
og samtidig redusere behovet for stadig ny utbygging og ekstraordinær finansiering. 

• Vi vil målrette nye investeringer slik at de tilrettelegger for fornyelse av byene og tettstedene 
våre. 

• Vi vil være oppdatert, og tilrettelegge for bruk av ny teknologi som forenkler og forbedrer 
transporthverdagen vår. 

Planen vektlegger å legge til rette for 
livskraftige nabolag og fremhever en rekke 
fellesnevnere for hva som gir gode steder å 
bo. Flere av disse omhandler direkte eller 
indirekte tilrettelegging for transport og 
mobilitet. 

• Det er enkelt å reise mellom daglige 
gjøremål; tjenester og funksjoner som 
dagligvarebutikk, skoler og barnehage, 
helsetjenester  

• Det er tilgang til et variert regionalt 
jobbmarked  

• Området har gode og varierte 
uteområder og sosiale møteplasser  

• Det er trygt å ferdes i trafikken og kjekt 
å gå eller sykle  

• Det er lite kriminalitet og stedet oppleves som trygt og trivelig  

• Det er fravær av støy og forurensing 

Planen skal jobbe med å møte framtidens boligbehov og utvikle sunne og inkluderende nærmiljø, og 
samtidig tilrettelegge for bokvalitet. Måten vi løser transporten på har betydning for dette.  

Planen vektlegger å videreutvikle attraktive sentrumsområder og tiltrekke aktivitet til sentrum blant 
annet gjennom  å: 

• utvikle attraktive sentrumsområder som er tilgjengelige og tilbyr aktivitet, møteplasser, trivsel og 

styrket lokal identitet.  

• tilrettelegge for et mer variert og attraktivt boligtilbud i og nær sentrumsområdene.  

• redusere hindringer og ta i bruk virkemidler som kan stimulere til økt investering og flere 

lokaliseringer i sentrumsområdene. 

Stavanger sentrum er fylkessenter. I tillegg inngår kommunedelssentrene og lokalsentre i Stavanger i 
regionalplanens prioriterte utviklingsområder. Planen legger føringer for overordnet areal og for 
transportstrukturen, med vekt på å bygge innenfra og ut og plassere rett virksomhet på rett sted. 
Stavanger sentrum gis prioritert som utbyggingsområde. 

 

 

Figur 8. Livskraftige nabolag. Regionalplan Jæren og Søre Ryfylke s. 27 
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 Den regionale hovedstrukturen for areal- og 
transportutvikling vektlegger at arealutvikling skjer i 
tettstedssentrene og regionale næringsområder for 
besøks-/arbeidsplassintensiv virksomhet. Det blir også 
lagt vekt på at disse områdene utvikles med høy 
arealutnyttelse og kvalitet på utforming, og 
prioriteres for tilrettelegging av infrastruktur for 
kollektivtransport, sykling og gåing. Dette er et viktig 
grunnlag for transportplanen. 

 

Den konstaterer at hovedstrukturen for miljøvennlig 
persontransport er Jærbanen, bussveien, byrutene på 
Nord-Jæren og hovedforbindelser for gåing og sykling 
i byområdet og større tettsteder. Forbindelsene har 
også høy prioritet for planavklaring og investering og 
vil betjene videre byutvikling. 

Det framheves med andre ord at det skal være en 
kollektivorientert byutvikling som handler om å bygge 
steder som gjør det mulig for folk å gå, sykle og bruke 
kollektivtransport i hverdagen. I sentrumsområder 
skal fornyelse bidra til bykvalitet gjennom blant annet 
bymessig arkitektur, aktive fasader i strøksgater og 
direkte adkomst fra offentlig fortau til et flertall av 
butikkenhetene. Det er dessuten presisert at parkeringsplasser ikke skal være til hinder for myke 
trafikanter.  

For temaet logistikk inneholder planen retningslinje for regional havn i Dusavik og på Hanasand, 
regionalt distribusjonsområde på Forus/Lura og lokalt distribusjonspunkt i Stavanger sentrum. 

Planen legger til grunn en prioritering av transportformer i tettsteder 
i tråd med trafikanthierarkiet når det kommer til infrastruktur, 
kapasitet og ressurser.  

Det er også utarbeidet egne regionale strategier for gange, sykkel, 
kollektiv og mobilitet om prinsipper og løsninger for å gjøre det 
enklere å gå, sykle og bruke kollektivtransport og sømløse reiser, og 
som vi vil bygge videre på i arbeidet. Gående og syklende prioriteres 
framfor andre trafikanter, deretter kollektivtransport, 
næringstransport og personbiltransport.  

Gjennom temakart gir planen oversikt over framtidig hovedveinett 
og logistikk med kommunikasjon inn og ut av regionen, 
hovedstruktur for kollektivtrafikk, soner for parkering med 
tilhørende norm. Temakart som gir oversikt over senterstrukturen og regionale næringsområdet gir 
også relevante føringer for arbeidet vårt. Disse er vist på neste side. Sykkelstrategi og Gåstrategi for 
Nord-Jæren gir henholdsvis utdypende prinsipper for hovednett for syklende og gående. 

Figur 9. Regional areal- og transportstrategi. Kilde 
Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke s. 44 

Figur 10. Prioritering av trafikantgrupper 
(trafikanthierarkiet). Kilde Regionalplan 
for Jæren og Søre Ryfylke s 92 
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Kollektivstruktur Senterstruktur Regionale næringsområder  

   

   

Hovedveinett Logistikk Parkeringssoner Nord-Jæren 

Figur 11. Regional prioritert kollektivstruktur, senterstruktur, næringsområder, overordet veinett og logistikk og soner 
tilknyttet regional retningslinje for parkering. Kilde: Regionalplan Jæren og Søre Ryfylke s 94, 49, 47, 90, 91 og 96 

Fylket har også en samferdsstrategi, mobilitetsstrategi, strategier for gåing og sykling, samt 
prinsipper for planlegging av kollektivtransport i fylkets byområder. Disse trekker vi veksler på i 
arbeidet. Ett prinsipp fra samferdsstrategien og mobilitetsstrategien som er relevant for 
sammensyingen av den nye kommunen vår er det gjennomgående prinsippet om å skille mellom 
stedsavhengige utfordringer og ikke-stedsavhengige utfordringer. På den måten kan vi skille mellom 
hva som kan gjelde for hele kommunen og hva som er relevant for spesifikke områder. For forhold 
som er stedsavhengige bruker fylket et tredelt skille: Byområder (A) , større tettsteder (B) og sentre 
for bo- og arbeidsmarkedsregioner utenfor byområder (C). Det er først og fremst kategori A og B som 
er relevante, samt de steduavhengige strategiene i øvrige deler av kommunen. 
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4.6. Oppsummering 

Nasjonal transportplan har store forventinger til de største byområdene om å bidra til å nå 
klimamålene. Bestillingen om at Stavanger må legge til rette for en politikk som samordner areal- og 
transportplanlegging, og som samtidig arbeider for å gjøre det enkelt å gå, sykle og bruke 
kollektivtransport, står ved lag. Slik vi også har forpliktet oss gjennom Byvekstavtalen og 
Bymiljøpakken. 

Bymiljøpakken er et stort samferdselsløft for regionen, men også et stort byutviklingsprosjekt for 
Stavanger. Gjennom samordnet transport- og arealplanlegging vil prosjektene i pakken være 
arealstrukturerende og bidra til å bygge opp rundt kortreist hverdagsliv, grønn spydspiss og 
Stavanger som regionmotor. Vi som kommune må passe på at kostnadsfokus ikke går utover 
kvaliteten på prosjektene som igjen kan gi dårlig kvalitet på områder og for regionen. Bussveien er 
det største prosjektet i pakken, og er et veldig viktig byutviklingsprosjekt for regionen og Stavanger. 
Det er viktig at vi bygger opp rundt dette prosjektet når det gjelder investeringer i kommunen. Hvis 
standarden på tilbud for sykkel, gåing og kollektiv blir dårlig vil det kanskje ikke tiltrekke seg 
investorer, og utviklingen vil kunne komme til å skje i en annen kommune. Kommunen må ta et 
større ansvar når det gjelder å kreve variert funksjonalitet i planområdene for å skape aktivitet og 
trivsel. Fra andre byer som Bergen, ser vi at bybanen gjennom høy kvalitet, god planlegging og 
kommunale prosjekter har ført til ny utvikling langs banen.  

Regionalplanen gir en viktig ramme for konkretisering av Stavangers transportpolitikk. Den gir også 
et godt grunnlag for transport- og mobilitetsstrategien. Den vektlegger å legge til rette for en 
arealutvikling som prioriterer gåing, sykling og kollektivtransport og effektiv næringstransport, og å 
forankre dette i kommuneplanens arealdel og prinsipper vi bruker for opparbeidelse av gater og 
plasser. I den nye kommunen er det behov for å differensiere strategiene vi bruker for sentrale og 
mindre sentrale deler av kommunen, f.eks ved å bruke stedsavhengige og stedsuavhengige 
strategier. 

I gjeldende transportstrategi skal vi legge til rette for fleksibel mobilitet.  Dette betyr at det skal bli 
enklere å gå, sykle og bruke kollektivtransport eller kombinasjoner av disse, og dermed gjøre oss og 
regionen mindre avhengig av å bruke bil. Dette kan knyttes til mål i nasjonal transportplan om en 
enklere reisehverdag, og tilsvarende fylkesmål om en enklere hverdag. Dette innebærer at det er 
behov for mer enn en fysisk tilrettelegging. Det er behov for å knytte infrastrukturen og tjenester 
sammen både fysisk og virtuelt gjennom reiseplanleggere og kartløsninger. Vi ser også hvordan 
framveksten av delingsmobilitet bidrar til å gjøre reisehverdagen enklere.  
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Viktige punkter 

• Bærekraftsmålene. Målene for transport er plassert under Grønn spydspiss knyttet til at vi vil være en av 
Norges grønneste og mest klimavennlige kommuner og være i front i utviklingen av nye bærekraftige 
løsninger. 

• Nullvisjonen for trafikksikkerhet består av grunnsøylene etikk, vitenskap og ansvar og skal skaper en felles 
forståelse for trafikksikkerhetsarbeidet og vegplanleggingen. Stavanger må bidra til å nå det nasjonale 
målet om maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde i 2030, hvorav maksimalt 50 drepte, og målet er 
at ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050. 

• Nullvekstmålet ligger fast. Regjerningens satsning på byvekstavtaler for å redusere klimagassutslipp, kø, 
luftforurensing og støy i byområdene gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i personbiltransport tas 
med kollektivtransport, sykling og gange fortsetter.  

1. Enklere reisehverdag vektlagt både i nasjonal transportplan og regionalplanen  
2. Nytt mål for sykkel. Sykkelandelen i byområdene skal være 20 prosent og 8 prosent på landsbasis. 
3. Økt kostnadsfokus både i nasjonal transportplan og i bymiljøpakken  
4. Varedistribusjon i de største byene skal være tilnærmet nullutslipp innen 2030. 
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5. Utvikling av transport og mobilitet i Stavanger  

5.1. Befolkningsutvikling og utvikling i tilgang til transportressurser 

Det har vært en sterk vekst i befolkningen i vårt byområde over tid. Vi har hatt høyt antall fødsler og 
stor tilflytting sammenlignet med andre deler av Norge. Sterk vekst i befolkning gir også sterk vekst i 
behov for mobilitet som transportsystemet vårt må håndtere. I mindre sentrale deler av kommunen 
har det vært vanskeligere å opprettholde befolkningen. De siste årene har ikke   befolkningspresset i 
de sentrale delene av kommunen vært like høyt som tidligere, noe som skyldes at det fødes færre 
barn i kommunen og at innvandringen har avtatt. Vi forventer derfor en moderat vekst i 
befolkningen framover. En mer moderat vekst gir ikke like stort press på transportsystemet. 

 

 

Figur 12. Utvikling i befolkning i Stavanger og endring i perioden 2011 til 2021.  

Det har også betydning hvor befolkningen velger å 
bosette seg. Det har over tid vært en tendens til at 
barnefamilier flytter fra sentrum og til 
omkringliggende områder. Konkrete analyser for 
Stavanger kommune kan tyde på at det i den siste 
tiden er flere barnefamilier som også velger å bo 
sentralt blant annet på Storhaug. Forklaringer på dette 
kan være at de ikke har råd til å bytte bolig, men også 
at boligprosjekter som har vært planlagt nå er realisert 
og bidrar til at det er et tilbud av boliger å flytte inn i.  

Tyngdepunktet av befolkningen på Nord-Jæren bor i 
sentrale deler av Stavanger. Det betyr at mye av 
transporten har start- og sluttpunkt i sentrale deler i 
sentrum og omkringliggende områder.  

Figur 13 gir et bilde på dette. 26.000 av befolkningen 
bor i en gangavstand på 20 min fra Stavanger sentrum, 
dvs. en avstand på ca. 2 km. Dette utgjør 18 prosent av 
Stavangers befolkning. Kommunedels- og lokalsentrene Storhaug (Lervig) og Hillevåg nås av en 
befolkning på over 15.000 innenfor 20 minutters gange, og Madla og Tasta av en befolkning på rundt 
14.000. Ser vi på kommunedelene øyene, nås Vikevåg og Judaberg henholdsvis av en befolkning på 
rundt 1.000 innenfor 20 minutters gange (henholdsvis 21 % og 28 % av befolkningen i 
kommunedelen). I begge kommunedelene har de fleste av disse en avstand på under 10 minutter fra 
sentret.  
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Figur 13. Antall bosatte innenfor 5, 10, 15 og 20 
minutters gangavstand fra kommunedelssentre og 
lokalsentre i Stavanger. 



   

 

33 

Tilgang til bil, sykkel og kollektivtransport 

Utviklingen i tilgang til transportressurser er forskjellig 
i ulike deler i kommunen i form av 
hvilke transportmidler som ulike personer har tilgang 
til. Dette kan avhenge av geografi, økonomi og 
individuelle valg.  

Stavanger er en utstrakt kommune, og har områder 
som er både blant de mest sentrale og mest perifere i 
landet (jf. Statistisk sentralbyrås sentralitetsindeks). Vi 
har øyer der folk er avhengig av transport på sjø for å 
komme seg til andre steder enn lokale gjøremål.  

Geografisk avstand, generell tilgang til tog og buss og 
tilrettelegging for gåing og sykling varierer. I tillegg har 
ulike steder høy biltrafikk, noe som også setter ramme 
for hvilke transportmidler som er relevante å velge i 
ulike sammenhenger.  

Valgene vi selv gjør, som å ha en sykkel i brukbar 
stand, tilgang til periodekort for kollektivtransport, 
tilgang til bil, og type bil og type sykkel, har også 
betydning. 

Statistikken viser at bilholdet i Stavanger over tid har 
flatet ut, og har de siste årene gått ned (SSB). 74 % har 
førerkort og tilgang til bil (RVU 2019). Videre har 73 % 
har tilgang til sykkel, hvorav 12 % har tilgang til 
elsykkel. 31 % har tilgang til periodekort eller 
tilsvarende for kollektivtransport. 

Reisevaneundersøkelsen viser at det generelt sett 
oppfattes å være god tilgang til kollektiv ved boligene i 
Stavanger. Kollektivtilgangen måles ved en 
kombinasjon av to faktorer: avstand til holdeplass og 
frekvens på avganger fra holdeplassen.  63 % svarer at 
tilbudet er svært godt og ytterligere 25 % svarer at 
tilbudet er svært godt. Det er kun 6 % som svarer at 
tilbudet dårlig eller svært dårlig. Dette er på nivå med 
Trondheim og Oslo. Svarresultatene for kommunene 
samlet på Nord-Jæren er på nivå med Bergen. Det må 
tas forbehold om at svarprosenten er lavere på dette 
spørsmålet enn andre spørsmål. I svarene er 
bilbrukere underrepresentert og kollektivbrukere 
overrepresentert (Grue m.fl. 2021). 

Bysykkel regnes også som en kollektiv tjeneste. 
Bysykkelen som tjeneste ble etablert i Stavanger i 
2014. Fra 2017 har antall turer med bysykkel i Stavanger økt fra 56.405 turer i 2017 til 129.250 turer i 
2020. Det er etablert nye bysykkelstasjoner, og plassert ut en rekke sykler i 2021, blant annet knyttet 
til mobilitetspunkt. Siden det er enkel tilgang til å bruke bysyklene gjennom billett-appen til 
Kolumbus, forventer vi stor vekst framover. 

Det har også vært en økning i bildeling. Bilkollektivet har hatt en vekst fra 78 brukere (inkludert 
bedriftsbrukere) i 2017 til 393 brukere i 2020. Antall kjøretøy har økt fra 5 kjøretøy i 2017 til 15 i 

Figur 15. Utvikling i personbilholdet per 1000 personer 
i Stavanger og Norge fra 1997 til 2019 (Kilde SSB), 
førerkort og tilgang til bil, sykkelhold og periodekort 
el. (Kilde: RVU 2019) 
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2020. Det er plassert ut ytterligere kjøretøy i 2021. Bildeleordningen Hyre startet i slutten av oktober 
2019 opp et toårig prøveprosjekt i regi av Kolumbus (et tiltak i Mobilitetspakken), og er i ferd med å 
utvide tilbudet. Konseptet Nabobil er også etablert i Stavanger. 

 

5.2. Klimagassutslipp fra transport 

Både kommunens klima- og miljøplan og overordnede planer stiller krav til at klimagassutslippet fra 
transport skal ned. Som figur 16 viser har vi over tid hatt en relativt stor reduksjon i klimagassutslipp 
fra veitrafikken. En stor del av den positive utviklingen i utslipp fra veitrafikken skyldes at 
kommunens befolkning har tatt del i omstilling til nullutslippskjøretøy. 17 % av personbilene bruker 
nå elektrisitet som drivstoff i stedet for bensin eller diesel 

 

Figur 16. Utvikling i klimagassutslipp fra veitrafikken i Stavanger. Kilde: Miljødirektoratet 

Figur 17. Utvikling i andel elbiler av totalt antall personbiler i Stavanger. 
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5.3. Sikkerhet og risiko i trafikken 

I arbeidet for å nå målet om nullvisjonen blir trafikksikkerheten stadig bedre. I 2020 ble en milepæl 
nådd da det for første gang var under 100 drepte i vegtrafikken. Trafikksikkerhetsarbeidet krever 
likevel en kontinuerlig innsats. Det kreves stadig større innsats for ytterligere å redusere antallet 
ulykker. Samtidig møter vi også nye utfordringer som f.eks. veksten i buk av bysykler, sparkesykler og 
annet mikromobilitet.  

Statistikken viser at risikoen for å bli drept eller hardt skadd per kilometer er svært ulik for de ulike 
trafikantgruppene. Sammenlikner man risikoen til trafikantgruppene så er risikoen fem ganger så høy 
for fotgjengere og elleve ganger så høy for syklister sammenlignet med risikoen for en 
personbilsjåfør. Myke trafikanter og motorsyklister er trafikantgruppene som har høyest risiko for å 
bli utsatt for en alvorlig ulykke og utgjør en uforholdsmessig andel av de drepte i trafikken. 

Trafikkulykkene kan kategoriseres inn i ulike typer, og vi ser at det varierer mellomforskjellige 
ulykkestyper for de ulike delene av veinettet. For riksveiene og fylkesveiene er utforkjøringsulykker 
og møteulykker de største utfordringene, mens på det kommunale veinettet er ulykker med 
fotgjengere og syklister den største utfordringen. Ulykker med syklister, fotgjengere og motorsykler 
er et særlig stort problem i de største byområdene. 

Trafikkulykker skyldes ofte en kombinasjon av flere faktorer, men er gjerne tilknyttet uønsket atferd. 
Vi kan skille mellom faktorer som medvirker til å forårsake ulykken, og faktorer som påvirker 
skadegraden. Høy fart er et eksempel på faktor som kan inngår i begge kategorier, mens 
ruspåvirkning er en forårsakende faktor og feil bruk av sikkerhetsutstyr påvirker skadegraden. 
Dersom alle følger fartsgrensen, kjører uten ruspåvirkning og bruker nødvendig sikkerhetsutstyr, 
kunne antallet drepte i trafikken vært sterkt redusert. 

Tungtransport er involvert i en uforholdsmessig høy andel alvorlige ulykker og kan skape et utrygt 
trafikkmiljø, særlig for barn. Samtidig er byen og næringen helt avhengig av vareleveringer og 
tungtransport. Dårlige løsninger er ofte vanskelig å gjøre noe med senere. Det er derfor viktig at man 
finne løsninger og ordninger som ivaretar både trafikksikkerheten og yrkessjåførene.  

Målet om nullvekst i byene vil øke antallet gående og syklende. Dette er noe som kan bli en 
utfordring for å oppnå nullvisjonen ettersom disse trafikantgruppene er mer utsatt for alvorlige 
ulykker. Det vil derfor være behov for en ekstra innsats innenfor trafikksikkerhet for gående og 
syklende i byene. 

De vanligste medvirkende faktorene i dødsulykkene 
fra 2005-2018 er manglende førerdyktighet (52%), for 
høy fart (41%), ruspåvirkning (22%) og tretthet (13%). 
I tillegg til faktorer knyttet til trafikanten kan forhold 
som gjelder veg, kjøretøy, vær og sikt være faktorer 
som medvirker til å forårsake ulykkene (Statens 
Vegvesens UAG rapport fra 2018). Rapporten viser at 
alvorlighetsgraden av ulykkene er påvirket av faktorer 
som manglende eller feil bruk av bilbelte (39%), feil 
eller manglende bruk av hjelm (MC) (19%) og for høy 
fart (37%). 

Undersøkelser viser at svært mange ulykker ikke 
registreres. Dette gjelder særlig for sykkel- og el- 
sparkesykler. Underrapportering av ulykker er stor 
utfordring. Når ulykker ikke rapporteres, mangler vi 
tilstrekkelig kunnskap til å iverksette de mest 
målrettete tiltakene. Det arbeides nasjonalt med å få 
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Figur 18. De vanligste medvirkende faktorene i 
dødsulykkene fra 2005 til 2018 (UAG rapport 2018). 
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på plass et bedre rapporteringssystem. Samtidig har alle trafikanter et ansvar om å melde ifra 
ulykker, og særlig egenulykker. 

I Stavanger kommune er det registrert 929 trafikkulykker i perioden 2010 til og med 2019. I løpet av 
denne tiårsperioden er også 82 personer blitt hardt skadde, og 14 personer er blitt drept. I løpet av 
perioden ser man en synkende trend i antallet skadde, mens antallet hardt skadde og drepte har økt.  

Det totale antallet personskader har gått ned. I den første femårsperioden (2010-2014) ble 689 
skadet, og i den andre femårsperioden (2015-2019) var tallet 474. Dette er en reduksjon på 31%. For 
antallet hardt skadde og drepte i trafikken har tallet gått opp fra 40 personer i perioden 2010-2014 til 
56 i perioden 2015-2019, som er en økning på 40%. Samtidig har antallet drepte er gått ned. Det er 
positivt at antallet personskader er synkende, mens det er problematisk at antallet hardt skadde er 
økende. 

 

Figur 19. Ulykker i Stavanger i årene 2010-2019 fordelt på år og type ulykke. Kilde: Statens vegvesen 

 

Figur 20. Ulykker fordelt på ulykkestype og skadegrad 

Etter kommunesammenslåingen har Stavanger blitt en sammensatt kommune med både by og land. 
Det gir kommunen et mer komplekst ulykkesbilde enn i de tidligere kommunene hver for seg. Vi har 
ulykkestrekk som både kjennetegner trafikken i byen, og trafikken ute i distriktene, eller i dette 
tilfellet på øyene.   

Figur 20 gir en oversikt over skadde eller drepte i Stavanger i samme periode, inndelt etter 
ulykkestype. Ulykker der førere følger samme eller kryssende kjøreretning er de vanligste 
ulykkestypene, med henholdsvis 363 og 297 skadde personer. Likevel har disse ulykkestypene et 
forholdsvis lavt antall hardt skadde og drepte. Utforkjøring og ulykker i motsatt kjøreretning har 
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lavere antall skadde, men et forholdsvis høyt antall alvorlige ulykker. Det er ulykkestypen med 
fotgjengere og akende som har det høyeste antallet alvorlige ulykker. 

Statistikken viser at ulykker med fotgjengere er den største utfordringen når det gjelder 
ulykkestyper. Detter er noe som er typisk for de store byområdene i landet. Samtidig har Stavanger 
også utfordringer med utforkjøringer og ulykker i motsatt kjøreretning, noe som er typisk for 
trafikken utenfor byen.  

 

Figur 21. Ulykker i Stavanger i årene 210-2019 fordelt på trafikantgruppe. Kilde Statens vegvesen 

Statistikken fra 2010-2019 viser at det er flest bilsjåfører og -passasjerer som blir skadd, men at det 
er fotgjengere og syklende som er mest utsatt for alvorlige ulykker. Til sammen er 612 personer i 
personbiler skadd, hvor 22 er hardt skadd og 6 er drept. For moped og MC sjåfører er det til sammen 
155 skadde personer, hvor 23 er hardt skadd og 2 er drept. Dette utgjør bare en fjerdedel av antallet 
personer som er skadd i personbiler, men samtidig så er det veldig mange flere som kjører 
personbiler enn moped og MC.  

For fotgjengere og syklister er det til sammen 355 personer som er blitt skadd, hvor 36 er blitt hardt 
skadd og 6 er blitt drept. Disse to trafikantgruppene har høyest andel alvorlige ulykker, 
sammenlignet med de andre gruppene. Vi må ta høyde for at mange ulykker er eneulykker, eller ikke 
rapporteres, og derfor ikke inngår i statistikken. Dette gjelder spesielt sykkelulykker.  Ser vi nærmere 
på sykkelulykker så er det særlig ulykker i kryssende kjøreretning som er den største utfordringen. 
Denne ulykkeskategorien omfatter 10 av 16 alvorlige sykkelulykker, og 113 av 159 sykkelulykker med 
lettere skade. Tallene er svært høye sammenliknet med de andre ulykkestypene. Dette kan skyldes at 
egenulykker og flere av de andre ulykkestypene ikke blir rapportert, særlig ulykker med fotgjengere 
og utforkjøringer. 

 

5.4. Reisevaner og trafikkutvikling 

Det har vært gjennomført reisevaneundersøkelser i vårt byområde siden 1998. Disse ble gjennomført 
som selvstendige undersøkelser, og omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Hå, Klepp, Time 
Gjesdal, Sola, Randaberg, Strand og Rennesøy. Finnøy var ikke en del av undersøkelsen1. Fra 
2013/2014 gjennomføres undersøkelsene som en del av den nasjonale reisevaneundersøkelsen, og 
fra høsten 2017 pågår datainnsamlingen kontinuerlig. Den gir oss derfor årlig oversikt over 
utviklingen i reisevaner i regionen. Resultatene inngår i vurderingen av regionens måloppnåelse av 

 

1 Fra 2020 blir også i tidligere Finnøy og Forsand del av undersøkelsen. 
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avtalen som ligger til grunn for Bymiljøpakken. Fra 2013/2014 inngår alle ukedager i undersøkelsen2. 
I presentasjonen viser vi derfor utviklingen over tid fra 2013/2014 og årene framover. Vi vil også gi 
noen referanser til den første undersøkelsen i vårt byområde fra 1998. 

Reisevaneundersøkelsen viser at det har vært en stadig reduksjon i bilbruken i Stavanger. Den viser 
at bilbruken har gått ned fra 50 % i 2013/2014 til 45 % i 2019. Dette er en stor endring. Endringen 
skyldes i stor grad at reiser med kollektivtransport har økt fra 8 % i 2013/2014 til 12 % i 2019. 
Undersøkelsen viser videre at rundt 1 av 4 reiser foregår til fots, og at nærmere 1 av 10 reiser foregår 
med sykkel eller som passasjer i bil. 

 

      
Til fots Sykkel Kollektiv Bil (fører) Bil passasjer Annet 

Figur 22. Utvikling i reisevaner for Stavanger (Kilde: NORCE) 

Undersøkelsen gir oss grunnlag for både å sammenligne de ulike delene av kommunen, og å 
sammenligne Stavanger med utviklingen ellers i regionen og i landet. Urbanets analyse viser at selv 
om bilandelen har gått ned i Stavanger og vårt byområde, har vi likevel den høyeste bilandelen 
sammenlignet med de andre storbyområdene og -kommunene. Oslo har en bilandel på 26 % og med 
omkringliggende kommuner 39 %. Denne sammenligningen viser at det er mulig å nå lave bilandeler 
og høye andeler grønne reiser. Den sier også noe om det er realistisk å nå målet vi har satt oss i 
klima- og miljøplanen med minimum 70 % gang, sykkel og kollektivtransport.  

 

 
Figur 23.  Utvikling i reisevaner i de fire største byområdene og bykommunene (Kilde: Urbanet 20203) 

 

2 Undersøkelsen i 1998 og 2005 inneholder kun virkedager det vil fra mandag til fredag. Undersøkelsen i 2012 
inneholder lørdag i tillegg til virkedager. I sammenligninger med de nye undersøkelsene over tid har vi derfor 
sammenlignet virkedager. Dersom ikke annet er nevnt tar vi i denne rapporten utgangspunkt i alle dager i uken. 

3 Analysen er på tvers av byområder og bruker nasjonal vekt. NORCEs analyser er vektet for å ta høyde for 
skjevheter regionalt. Dette gjør at det kan være mindre forskjeller i resultatene.  
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Oslo har spesielt høy andel til fots (31 %) og kollektivtransport (30 %). Trondheim har høyere andeler 
enn Stavanger både til fots, med sykkel og med kollektivtransport, mens Bergen har den høyeste 
kollektivandel blant de mindre storbyene, men lav sykkelandel. 

Over tid har Stavanger hatt en høy turproduksjon, det vil si gjennomsnittlig antall turer per person. 
Turproduksjonen har vært høyere enn andre byområder. De siste undersøkelsene viser imidlertid at 
det ikke lenger er tilfellet. I siste undersøkelse er turproduksjonen i Stavanger 3,1 turer per døgn. 
Fordeles gjennomsnittlig antall turer på transportmiddel, er det reduksjon i gjennomsnittlig antall 
bilturer (som fører) som førte til det meste av reduksjonen. Endringer i befolkningssammensetning 
og metodisk opplegg er andre mulige forklaringer (Bayer 2020).   

Det er spesielt husholdninger med barn som har høyere turproduksjon enn gjennomsnittet, og da 
særlig husholdninger med barn og høy inntekt. Det er spesielt par og enslige uten barn som har 
lavere turproduksjon enn gjennomsnittet. 

 

Utvikling i biltransport i Stavanger og på Nord-Jæren 

Som nevnt har Stavanger over tid hatt en stadig reduksjon i andelen reiser der bil benyttes som 
reisemåte. Figuren under viser utviklingen for Stavanger og Nord-Jæren fra 1998 og fram til 2019. 
Stavanger har hatt større reduksjon i bilandel enn de andre kommunene på Nord-Jæren. Dette 
gjelder også for øvrige deler av regionen4. I 1998 hadde Stavanger en bilandel (på virkedager) på 57 
%, bilandelen på Nord-Jæren lå 4 prosentpoeng høyere med 61 %. I 2019 hadde denne forskjellen 
mellom Stavanger og Nord-Jæren økt til 6 prosentpoeng. Dette antyder at urbanitet og fortetting 
påvirker utvikling i reisevaner. Tilrettelegging for å gjøre det enkelt å gå, sykle og bruke 
kollektivtransport gjennom fysiske tiltak, tjenester og mobilitetspåvirkende tiltak, bidrar til dette. 

 

 

Figur 24. Utvikling i personbiltransport (bil fører) i Stavanger og på Nord-Jæren 

Utviklingstrekkene fra reisevaneundersøkelsen samsvarer i stor grad med det Byindeksen for Nord-
Jæren viser (Statens vegvesen 2021). Basert på trafikkregistreringspunktene som inngår i Byindeksen 
anslår Statens vegvesen at biltrafikken (lette kjøretøy) på Nord-Jæren i perioden 2017 til 2020 har 
gått ned med 9,5 %. 

 

4 Undersøkelsen i 1998 omfattet kun virkedager 
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Tabell 2. Estimert endring i trafikk mengde for lette kjøretøy på Nord-Jæren fra 2017 til 2020 (Kilde: Statens vegvesen 2021). 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2020 

Estimert endring i trafikkmengde på Nord-Jæren 
(lette kjøretøy) i prosent 

-2,0 -2,6 -5,1 -9,5 

Standardavvik (%) 3,8 6,7 4,0 5,8 

 

Dersom vi tar i betraktning at utviklingen i Stavanger utgjør en stor del av utviklingen på Nord-Jæren, 
kan vi konkludere med at Stavanger bidrar sterkt til å nå regionens mål om nullvekst i 
personbiltransport. Arealutviklingen sammen med tilretteleggingen for gang, sykkel, 
kollektivtransport og mobilitetstjenester har stor betydning og bidrar til denne utviklingen. 

Vårt byområde og Stavanger har en høyere bilandel enn både Oslo, Bergen og Trondheim. 
Resultatene viser imidlertid også at reduksjon i bilandelen fra 2013/2014 til 2019 har vært størst i 
Stavanger. Reduksjonen har i de to andre byene vært 3 % poeng, mens reduksjonen i Stavanger har 
vært 5 % poeng (jf. vedleggsfigur 3). 

  

Utvikling i gange, sykling og kollektivtransport i Stavanger og på Nord-Jæren 

Det har spesielt vært en vekst i gangtransport over tid (jf. figur 22). Som nevnt utgjorde gåing i 2019 
rundt en fjerdedel av all persontransport. I sammenligningen av transportmidler viser undersøkelsen 
med andre ord at vi er nest best på å gå til fots. Når vi legger til at gange inngår som en del av turen 
til og fra holdeplass til kollektivtransport og parkeringsplass for bil og sykkel, er gange vår viktigste 
transportform. 

Det kan også legges til at metodiske svakheter bidrar til underrapportering av gange. Det er en 
omfattende undersøkelse, og den klarer ikke fullt ut å guide informanten til å dokumentere turen til 
alle gjøremål i løpet av en dag. Dette påvirker størst gange som transportform fordi gangturene ofte 
er korte og gjerne ikke har et like tydelig reisemål som når andre transportmidler benyttes. Siden vi 
kan anta en slik underrapportering, og at gange inngår som en del av reisen med andre 
transportmidler, har gange som transportform større betydning for transporten vår enn det 
undersøkelsen gir uttrykk for.  

Gangandelen i Stavanger ligger jevnt over 3 prosentpoeng over gangandelen for kommunene på 
Nord-Jæren sett under ett (jf. figur 25). Det samme gjelder sykkelandelen, som ligger rundt 2 % 
poeng over sykkelandelen på Nord-Jæren. Gitt de nevnte forskjellene i undersøkelsene, har både 
sykkel- og gangandelen økt siden 1998.  

Gangandelen i Trondheim og Bergen var i 2019 henholdsvis 26 % og 24 %. I disse byene viser 
undersøkelsen en tendens til lavere gangandel over tid.  

Sykkelandelen i Stavanger har i de tre siste undersøkelsene ligget på 9 %. Som for gange kan det 
være underrapportering av sykkelturer som følge av at ulike gjøremål blir håndtert som en tur og at 
sykkel kan inngå som del av f.eks en kollektivreise.  
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Figur 25. Utvikling i gang, sykkel og kollektivtransport i Stavanger og på Nord-Jæren 

Stavangers sykkelandel er blant landets høyeste. Trondheims andel lå i den siste undersøkelse hakket 
over Stavanger med 10 %, mens Bergen har en sykkelandel på kun 4 %. 

Som reisevaneundersøkelsen antyder når det gjelder sykkelindeks for Nord-Jæren så er det lite 
endring i samlet sykkeltrafikk5 fra 2019 til 2020. Sykkelindeksen ble for første gang publisert i 2021, 
og gjelder endring fra 2019 til 2020. Den viser en nedgang på 0,2 %. Konsekvensene av 
koronapandemien har trolig betydning for utviklingen. Standardavviket her er høyt, noe som forteller 
at det er store variasjoner og at det også knytter seg usikkerhet til utviklingen. Det vil derfor også 
være store variasjoner i ulike deler av Nord-Jæren. At det er variasjoner kan vi også se fra 
tellepunktene Stavanger har etablert. 

Det er spesielt på kollektivtransport vi ser at undersøkelsen viser vekst. Stavangers kollektivandel har 
økt fra 8 % i 2013/14 til 12 % i 2019. Det har vært vekst i kollektivtransport på Nord-Jæren og for 
regionen sett under ett. På Nord-Jæren har andelen økt fra 7 % til 9 % i samme periode6.  

 

 

Figur 26. Antall busspassasjerer i byområdet (Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 06672). 

Utvikling i antall busspassasjerer i byområdet viser tilsvarende trekk. Fra en moderat vekst i perioden 
2015 til 2018, viser statistikken en passasjervekst på Nord-Jæren fra 2018 til 2019 på 18,5 %. 

 

5 Tilsvarende som for bil er det i samarbeidet på Nord-Jæren etablert en rekke tellepunkt som skal inngå i en 
sykkelindeks det vil si en for utviklingen i sykkeltrafikken på Nord-Jæren. 

6 Her er det benyttet regionalt vekt. Med nasjonal vekt blir kollektivandelen rundet opp til 10 % 
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Koronapandemien endret situasjonen for kollektivtransport drastisk. Statistikken viser at det i 2020 
var en reduksjon på 27,9 % i forhold til året før. Utviklingen før koronapandemien tyder på at den 
sterke satsningen på utvikling av rutetilbud har gitt resultater. Mobilitetssatsningen med 
HjemJobbHjem som sentralt tiltak har trolig bidratt til dette. 

Kolumbus’ rutestatistikk viser at det er rute 2 og 3 som har flest passasjerer med henholdsvis rundt 3 
millioner passasjerer hver i 20197. Det er disse som er trafikkerer «bussveitraseen». I Stavanger går 
disse rutene fra henholdsvis Sola grense (rute 2) og Kvernevik (rute3) i vest langs Revheimsveien og 
Madlaveien, og til Stavanger sentrum og videre sørover til henholdsvis Sandnes (rute 2) og Forus 
(rute 3). Statistikken for disse rutene viser også en stor økning i passasjerer fra 2018 og 2019.  

Rute 3 har med nærmere 2 millioner passasjerer i 2019 også godt belegg, og går mellom Hundvåg og 
Stavanger sentrum. Rute 4 går fra Stavanger øst til Madla, og hadde rundt 1,8 millioner passasjerer i 
2019. Rute 5 fra Stavanger sentrum til Randaberg (via Randabergveien) hadde rundt 1,5 millioner 
passasjerer.  

Rute 6 som går fra Stavanger sentrum via Madlamark og fv 44 til Sandnes, hadde i underkant av 1,4 
millioner passasjerer. Rute 8 fra Stavanger sentrum til Randaberg (via Dusavikveien) og Viste hadde 
rundt 1 millioner passasjerer.  

Rute X60 som går mellom Hundvåg via Lagårdsveien, SUS og UiS til Sandnes sentrum, og Rute 7 som 
går fra Stavanger sentrum via Madlaveien, Madlamark, UiS, Grannes, Sola sentrum og Skadberg 
hadde begge i overkant av 800.000 passasjerer i 2019. 

 

 

Figur 27. Antall passasjerer per år på de ti største rutene på Nord-Jæren (Kilde: Kolumbus). 

Reisevaneundersøkelsen viser at kollektivandelen på Nord-Jæren er høyest i Stavanger. Det tyder på 
at det både er potensial for vekst i kollektivtransporten, og at strategien om å samordne arealbruken 
rundt kollektivaksene gir potensial for ytterligere vekst. Det blir interessant å følge utviklingen 
framover, hvordan kollektivtransporten tar seg opp igjen, og hvordan regionens mobilitetssatsning 
kan bidra til å framme gange, sykkel og kollektivtransport på nye måter. 

 

 

7 Rute 42 går mellom Jåsund i Sola og Sandnes sentrum 



   

 

43 

Reisehensikt 

Undersøkelsen av reisevaner gir et godt bilde av 
hvilke gjøremål vi har behov for å reise til i 
hverdagen. Måten vi reiser på til disse 
gjøremålene vil dermed være med til å forme 
omgivelsene våre, både gjennom måten ferdselen 
foregår og omfang. Foregår ferdselen til fots eller 
med sykkel blir den gjerne en del av bylivet. Det 
samme gjelder også stoppestedene for 
kollektivtransport.  

Reisevaneundersøkelsen viser at samlet antall 
reiser i løpet av en gjennomsnittsdag fordeler seg 
på tre viktige gjøremål. Disse er reiser til og fra 
ulike handle- og servicegjøremål (24 %), til og fra 
arbeid (23 %) og til og fra ulike fritidsgjøremål (22 
%). Hver for seg utgjør disse i underkant av 1 av 4 
reiser og samlet 70 %. Legger vi til reiser til og fra 
skole8 (4%) og besøksreisene (10 %) er vi oppe i 84 
%.  

Formålsfordelingen av reisene i Stavanger og på Nord-Jæren er relativ lik. Det er samme gjelder 
dersom vi sammenligner Stavanger med Bergen og Trondheim. Disse to byene har imidlertid en noe 
høyere andel av handle- og servicereiser enn Stavanger og en lavere andel reiser til og fra jobb). 

Blant personer over 13 år utgjorde reiser til og fra jobb/skole 27 %. Muligheter og måter denne 
reisen foretas på setter i stor grad rammen for vår reisehverdag. For reiser til jobb har vi sett en 
positiv utvikling blant bosatte i Stavanger og på Nord-Jæren over tid. Bilandelen har gått ned fra 55 % 
til 48 % i Stavanger, og fra 62 % til 55 % på Nord-Jæren. Vi ser at det har vært en jevn vekst i reisende 
med kollektiv. Det har også vært en vekst i sykkelandel over tid, men endringen fra 2018 til 2019 kan 
tyde på en utflating. Det er også relevant å legge merke til at gangandelen er lav til jobb. Til 
sammenligning har bosatte i Bergen og Trondheim høyere gangandel enn i Stavanger, og spesielt i 
Trondheim der gangandelen blant bosatte i kommunen er 17 %. Sykkelandelen er rundt samme nivå i 
Trondheim som i Stavanger. Kollektivandelen er høyere i begge de to andre byene, spesielt i Bergen 
der kollektivandelen blant bosatte i kommunen er hele 30 %. Dette gjør at bilandelen for reiser til 
arbeid i Trondheim og Bergen er et godt stykke lavere enn i Stavanger med henholdsvis 38 % og 43 
%.  

 

8 Undersøkelsen omfatter bare barn 13 år og eldre.  

Figur 28. Reiser etter formål, Stavanger 
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Figur 29. Utvikling i transportmiddelfordeling til arbeid blant bosatte i Stavanger og Nord-Jæren til. 

Avstander på reisene 

En stor del av reisene i Stavanger er korte. I figur 30 er dataene for 2018 og 2019 slått sammen for å 
gi litt større base for analysene. Resultatene viser at 18 % av reisene i Stavanger er under 1 km, 15 % 
er mellom 1 og 2 km, og 9 % mellom 2 km og 3 km. Det vil si at hele 42 % av reisene er under 3 km, 
og enkelt kan foretas til fots eller med sykkel. 57 % er under 5 km. Samlet er kun 20 % av reisene over 
10 km. 

 

 Figur 30. Reiser til bosatte i Stavanger fordelt på avstand, andel i prosent. En farge i figur til høyre utgjør en km.  

Figuren viser andel av reisemiddelfordelingen innenfor kategoriene 1 km, 1-3 km, 5-10 km osv. Vi ser 
at gange dominerer på de korte reisene, men at bil benyttes på 21 % av reisene under 1 km og på 
hele 42 % av reisene mellom 1 og 3 km.  
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Figur 31. Reisemiddelfordeling innenfor avstandskategorier. Bosatte i Stavanger. 

Sykling har høyest nivå innenfor kategoriene 1 til 10 km, og utgjør 14 prosent av reiene innenfor 1-3 
km. Kollektivandelen har høyest nivå innenfor kategoriene fra 3 km og utover, med høyest andel 
innenfor kategorien 5-10 km (20 %). På de lengre reisene ser vi andelen passasjer i bil øker, det vil si 
at vi i større grad kjører med andre. 

Reisestrømmer 

Tyngdepunktet av turene på Nord-Jæren foretas innenfor Stavanger kommune. Det ser vi når vi 
sorterer turene etter opprinnelses- og destinasjonskommune. 44 % av reisene starter eller slutter i 
Stavanger. Dette har vært stabilt over tid. Det er også en tendens til at en større andel av turene som 
utføres i Stavangerregionen enten starter og eller ender i Stavanger. Det er vekst på ett % poeng fra 
2013/2014 til 2019 for reiser mellom Stavanger og Sandnes. For de omkringliggende kommunene 
viser resultatene at det er noe vekst i reiser innenfor Sandnes og mellom Sandnes, Klepp og Gjesdal, 
og noe reduksjon i andelen interne reiser i Hå og Klepp (Bayer 2021).  

 

Figur 32. Fordeling av reiser i Stavangerregionen ut fra målpunkt på reisen, 2019. 

Gjennomsnittsavstanden på reiser i Stavanger er 8,7 km. Dette er rundt 1 km kortere enn for 
gjennomsnittsavstanden på reiser i alle kommunene på Nord-Jæren samlet. Datagrunnlaget 
inneholder også lange reiser. Beregningen av gjennomsnittsavstand er avgrenset til reiser under 25 
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km. For reiser til fots er gjennomsnittet i Stavanger 1,5 km, på sykkel 4,3 km, med bil 10 km, og med 
kollektivtransport 10,1 km. Det er spesielt for kollektivtransport at gjennomsnittsavstanden har 
endret seg siden 2013/2014, med en økning fra 8,7 km til 11,1 km. I tillegg er gjennomsnittlig 
gangreise blitt noe kortere.  
 

 

Figur 33. Gjennomsnittlig reiseavstand på reiser under 25 km i Stavanger og på Nord-Jæren samlet og fordelt på reisemåte, 
2018/2019. 
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Dagens transportmiddelfordeling og potensial i ulike deler av kommunen 

Som grunnlag for å forstå variasjoner i ulike deler av kommunen 
vår og gi råd om hva ambisjonen for nullvekst i 
personbiltransporten bør være i private og offentlige planer og 
byggeprosjekter har vi bedt om bistand fra NORCE. Med 
grunnlag i eksisterende reisevaner har NORCE utviklet en 
metode for å estimere hvilken ambisjon vi bør ha for bilandelen 
i ulike deler av kommunen. Prosjektet inngår i evalueringen av 
mobilitetsplan som verktøy.  

For å forenkle geografien er det i prosjektet valgt å slå sammen 
grunnkretser til soner. Soneinndelingen er tilpasset så langt det 
er mulig til bomringer og -snitt i Bymiljøpakken og 
byutviklingsakser. Kartene i figur 33 er «manuskart» for å vise 
hvordan analysen er delt inn geografisk. 

Det er størst potensial for å overføre korte bilreiser til gåing og 
sykling, og til kollektivtransport der tilgangen til 
kollektivtransport er god dvs. i hovedkollektivaksene, . NORCE 
har derfor lagt  følgende forutsetninger til grunn i beregningen 
av potensialet for overføringer av bilreiser til gåing, sykling og 
kollektivtransport og dertil reduksjon av bilreiser: 

• Korte turer (under 1 km) som kan overføres til gange  

• Korte turer (1-3 km) som kan overføres til sykkel  

• Turer fra Stavanger sentrum og langs akser med god 
kollektivdekning som kan overføres til kollektivtransport. 

Noen turer er del av en lengre turkjede, for eksempel fra hjem 
via barnehage til jobb. En etappe kan være kort eller i 
kollektivaksen selv om ikke hele turen er det. For slike turkjeder 
inkluderer analysen kun turer tur-retur hjem, dvs. den typen 
turer som er rammet inn i tabellen under. Det betyr at  
grunnlaget for  reiser som gitt av forutsetningene over utgjør 53 
% av  reisene som foretas i Stavanger. Det er også et potensial 
for å overføre andre typer turer. Vi kan dermed anta at en eventuell overvurdering av potensialet for 
overføring av turer som går fra bosted til annet sted og tilbake til bosted kompenseres ved at det 
også er potensiale for å overføre andre type turer. 

Tabell 3 Oversikt over type tur, andel disse utgjør av reisene samlet for Stavanger og i ulike soner. 

HjemHjemTur

Tur som går bosted-

annet sted-bosted

Tur del av en 

turkjede

Tur starter og/eller 

slutter utenfor eget 

hjem

Tasta 10% 59% 29% 2%

Hundvåg 10% 54% 34% 2%

Stavanger sentrum 7% 53% 37% 3%

Hillevåg og Hinna 6% 51% 39% 3%

Tjensvoll, Ullandhaug 

og Stokka
7% 53% 37% 2%

Sunde, Madla 11% 55% 32% 3%

Forus og Gausel 7% 48% 39% 6%

Stavanger kommune 7% 53% 36% 3%

Sone

 

 

Figur 34. Soneinndeling basert på avstand 
til sentrum, soner i bomringen og 
grunnkretser (manusfigurer) 
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For å få et bedre grunnlag til å se på geografiske variasjoner er intervjuene fra 2018 og 2019 slått 
sammen i analysen. Resultatene viser at bilandelen for 2018/2019 var 47 %, kollektivandelen 11 % og 
samlet andel for gange og sykkel på 33 %9 . Analysen viser at det er et stort potensial for reduksjon i 
antall bilreiser. Potensialet for bosatte i Stavanger er en bilandel på 32 %, en kollektivandel på 19 % 
og en samlet andel for gange og sykkel på 41 %. Potensialet varierer ut fra gjeldende reisevaner og 
geografi.  

 

Figur 35 Dagens og potensiell reisemiddelfordeling blant bosatte i Stavanger og på alle reiser med målpunkt i Stavanger. 

De som reiser til målpunkt i Stavanger gjelder også andre enn dem som bor i Stavanger. Her viser 
resultatene en bilandel på 49 %, kollektivandel på 12 % og gange- og sykkelandel samlet på 30 %. 
Bilandelen er med andre ord noe høyere for reiser til målpunkt i Stavanger enn bilandelen blant 
bosatte i Stavanger. 

Gitt forutsetningene for beregning av potensial for dreining av korte reiser til gåing og sykling, og der 
det ligger til rette for det til kollektivtransport, viser analysen et betydelig potensial for reduksjon i 
bilreiser. Potensialet er fra 47 % til 32 % for bosatte i Stavanger og fra 49 % til 33 % for alle 
personreiser med målpunkt i Stavanger. Beregningen viser en noe høyere vekst i kollektivandel for 
alle reiser med målpunkt i Stavanger enn kun for bosatte i Stavanger. Dette skyldes at disse reisene 
er noe lengre, og at kollektivtransport konkurrerer på lengre avstander. 

Potensialet for reduksjon i bilreiser er størst i sonen som omkranser Stavanger sentrum. Her viser 
beregningen at det er et potensial å redusere bilandelen fra 39 % til 25 % blant bosatte, og fra 39 % 
til 23 % for reiser til sentrale deler av Stavanger. Anslaget viser en vekst i kollektivtrafikk blant 
bosatte fra 11 % % til 20 %, og for gåing og sykling fra 42 % til 50 %. Anslått vekst i kollektivtransport 
for reiser til sentrale deler i Stavanger går fra 15 % til 27 %, og gåing og sykling øker anslagsvis fra 37 
% til 43 %.  

Sonene Hillevåg og Hinna utgjør området mellom Sentrumssonen og Forussonen i Bymiljøpakken. 
Her viser beregningen at det for bosatte i Stavanger er et potensial for at bilandelen kan reduseres 
fra henholdsvis 47 % og 49 % i de to sonene til 31 %. Analysen viser også at det er stort potensial for 
økning i kollektivandel blant bosatte i sonen Forus og Gausel. Potensial for reduksjon i bilandel for 
reiser til disse sonene er  mer variert. Potensialet for reduksjon i biltransport til sonen Hinna og 

 

9 Det er valgt å slå sammen gåing og sykling og siden det i vurdering av potensiale ikke er avgjørende om 
bilreiser overføres til gåing eller sykling. 
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Hillevåg er høyt, fra 54 % til 37 %. Her fordeler veksten seg likt mellom kollektivtransport, gåing og 
sykling. Beregnet potensial for reduksjon i bilreiser til sonen Forus og Gausel viser en nedgang i 
bilandel på 60 % til 45 %. Potensialet for vekst i kollektivtransport ligger her noe over veksten i gåing 
og sykling. 

Blant sonene vest, nord og øst er det bosatte i sonen Sunde, Madla og sonen Tasta som har høyest 
bilandel med henholdsvis 55% og 54 % (jf. figur 37). Beregningen viser at et potensial for reduksjon i 
bilandel til rundt 40 %. For Tasta viser beregningen størst potensial for overføring til gåing og sykling, 
mens for Sunde, Madla viser beregningene størst potensial for overføring til kollektivreiser.  

Sonen Hundvåg har en bilandel på 49 %. Her viser analysen et potensial for reduksjon av bilturer til 
39 % og omtrent lik overføring til både kollektivtransport og til gåing og sykling. Det samme gjelder 
for sonen Tjensvoll, Ullandhaug og Stokka. Her er bilandelen blant bosatte 48 % og potensialet er 36 
% med lik fordeling av overføring av bilreiser til kollektiv, sykkel og gange. 

Samlet sett er bilandelen høyest for reiser til sonen på Forus og Gausel. Deretter følger sonen på 
Tasta med 57 %. Beregningen for sonen Tasta tyder på potensial for høy vekst i gåing og sykling. 
Beregningen viser en vekst fra 27 % til 41 % for reiser til sonene vest, nord og øst.  

 

 

Figur 36. Dagens transportmiddelfordeling og potensial, bosatte i Stavanger sentrum og soner i bybåndet (Hillevåg/Hinna, 
og Forus/Gausel). RVU 2018/2019 NORCE2021 

 

 

Figur 37. Dagens transportmiddelfordeling og potensial, bosatte i soner vest (Tjensvoll/ Ullandhaug/Stokka og 
Sunde/Madla) og nord og øst (Tasta og Hundvåg). RVU 2018/2019 NORCE2021 
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For reiser til sonene vest, nord og øst er det sonen Sunde, Madla, og sonen Tasta som har høyest 
bilandel med henholdsvis 55% og 54 % (jf. figur 37). Beregningen viser at et potensial for reduksjon i 
bilandel til rundt 40 %. For Tasta viser beregningen potensial for overføring til gåing og sykling, mens 
for Sunde, Madla viser beregningene størst potensial for overføring til kollektivreiser.  

 

 

Figur 38. Dagens transportmiddelfordeling og potensial for reiser til Stavanger sentrum og soner i bybåndet (Hillevåg/Hinna, 
og Forus/Gausel). RVU 2018/2019 NORCE2021. 

 

Figur 39. Dagens transportmiddelfordeling og potensial for reiser til soner vest (Tjensvoll/ Ullandhaug/Stokka og 
Sunde/Madla), nord og øst (Tasta og Hundvåg). Kilde: RVU 2018/2019 NORCE2021 
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5.5. Oppsummering  

Analysen viser at det går rett vei. Bilandelen og klimagassutslipp fra transport går ned. Sammenlignet 
med andre byer er imidlertid bilandelen høy, og kollektiv- og gangandelene lave. Med rett 
planlegging, informasjon og mobilitetspåvirkende tiltak er det et potensial for økning i aktive 
transportreiser, det vil si gåing, sykling og kollektivtransport. Foreløpige analyser av 
reisevaneundersøkelsen for 2020 viser imidlertid at turproduksjonen og andelen kollektiv har gått 
ned. Det er foreløpig usikkert hvilken virkning dette vil få på litt lengre sikt. Analysen av potensialet 
for endring i reisevaner viser at det ligger godt til rette for fortsatt økning i gåing, sykling og 
kollektivtransport og reduksjon i bilbruk. 

Det har vært en stor overgang til bruk av elektriske kjøretøy i Stavanger. Dette har bidratt til 
betydelige reduksjoner i klimagassutslipp fra transport. Kortreist hverdagsliv gir potensial for 
overgang fra bil til gåing og sykling, og dermed ytterligere besparelser i klimagassutslipp fra 
transport. 

 

 

 

  

Viktige punkter 

• Befolkningsutvikling. Tidligere høy vekst i befolkning har gitt økt behov for transport. De siste årene har 
befolkningsveksten vært lavere. 

• Bilhold. I 2019 var det 436 bil per 100000 innbygger i Stavanger. Mens bilholdet i Norge stiger, går 
bilholdet i Stavanger ned (SSB 2019). 74 % har førerkort og tilgang til bil (RVU 2019). 

• Sykkelhold. 73 % har tilgang til sykkel, hvorav 12 % har tilgang til elsykkel 

• Kollektivkort. 31 % har periodekort eller tilsvarende for kollektivtransport 

• Klimagassutslipp. 17 % av personbilene bruker nå elektrisitet som drivstoff i stedet for bensin eller diesel. 

• Turproduksjon. Nord-Jæren har hatt høyere turproduksjon enn andre storbyer, men er nå på nivå med de 
andre storbyene. Turproduksjonen i Stavanger er 3,1 turer per døgn, det er spesielt antall bilturer som er 
lavere enn tidligere (RVU 2019). 

• Personbiltransport Med en bilandel på 45 % har Stavanger siden 2012/2013 hatt en sterk reduksjon i 
bilandel. Da var bilandelen 50%. 

• Utvikling i biltrafikk Statens vegvesen anslår at biltrafikken (lette kjøretøy) på Nord-Jæren i perioden 2017 
til 2020 har gått ned med 9,5 %. 

• Nullvekst i personbiltranssporten. Reisevaneundersøkelsen viser at Stavanger over tid har hatt en 
reduksjon i personbilandelen og bidrar i stor grad til å nå mål om nullvekst i personbiltranssporten.  

• Gående. Vi er nest best på å gå til fots. Rundt ¼ av turene foretar vi til fots. Gange som del av turen til 
holdeplass, parkering osv. kommer i tillegg. 

• Syklende. Sykkelandelen er blant de høyeste i landet og er 9 %. Sykkelandelen har økt siden 1998, men har 
vært stabil i de siste årene. 

• Kollektivreisende. Stavangers kollektivandel har økt fra 8 % i 2013/14 til 12 % i 2019. 

• Kollektivstatistikken viser en passasjervekst på Nord-Jæren fra 2018 til 2019 på 18,5 % 

• Reisehensikt: Handle/servicegjøremål (24 %), til og fra arbeid (23 %), og til og fra ulike fritidsgjøremål (22 
%). 

• Reiseavstand. I underkant av 30 % av reisene i Stavanger er under 2 km og kan enkelt foretas til fots eller 
med sykkel. 

• Reisestrømmer. 44 % av regionens reiser starter eller slutter i Stavanger. Dette har vært stabilt over tid. 

• Potensial for endring i reisevaner. Til fots eller med sykkel 41 %, kollektiv 19 % og bilandel 32 %. 
Forutsetter at segment som enkelt kan overføres av reiser under 1 km tas til fots, reiser mellom 2 og 3 km 
tas med sykkel og lengre reiser langs kollektivakser tas med kollektivtransport. 



   

 

52 

6. Strategi for mobilitetspåvirkende tiltak og -tjenester 

6.1. Innlending og avgrensning av arbeidet 

For å oppnå et godt og helhetlig mobilitetstilbud for innbyggerne våre, fra vi går ut døren til vi er ved 

målpunktet, er det viktig med et godt samspill mellom ulike bærekraftige mobilitetsløsninger og -

aktører. For at en reise uten privatbil skal kunne oppleves like god, eller til og med bedre enn en reise 

med privatbil, må det tilrettelegges for sømløs reising for innbyggerne. Reisen er sømløs når vi 

opplever få eller ingen hindringer i planleggingen og gjennomføringen av en reise på tvers av ulike 

transportmidler og prissystemer. Det er dette vi vil løfte fram under strategi for mobilitetspåvirkende 

tiltak og- tjenester. Vi har valgt å plassere informasjon og kampanjer, kommunikasjon, samvirke 

mellom transportformer og delt mobilitet under denne strategien. 

Stavanger har allerede et godt mobilitetstilbud, men det er lite kunnskap om tilbudet i befolkningen. 

Mer kunnskap og god informasjon om tilgjengelig kollektivfrekvens på nærmeste stoppested, gode 

sykkel- og gangforbindelser, avstander og tidsbruk på reisen, tilbudet om bysykkel osv., kan bidra til 

mer bruk av miljøvennlige transportløsninger. Undersøkelser viser at kampanjer gir folk økt 

kunnskap, viser muligheter, forandrer holdninger og bidrar til atferdsendringer. 

Det å tilrettelegge for et godt samspill mellom miljøvennlige transportløsninger, gi god informasjon 

og gjennomføre kampanjer kan omtales som mobilitetspåvirkende eller “myke” tiltak. Til 

sammenligning kan «harde» tiltak knyttes til investering og tilrettelegging av fysisk infrastruktur og 

arealbruk. Myke tiltak omfatter også tilrettelegging av tjenester og tilbud både fysisk og virtuelt som 

gjøre reisehverdagen enklere. På engelsk kalles dette gjerne som “Mobility as a Service” (MaaS). Det 

er dette vi ser nærme på her. Vi ser først litt på utgangspunkt for bærekraftig mobilitetsplanlegging 

og føringer på feltet, før vi tar for oss tilbudet vi har i dag og veien dit. Videre drøfter vi 

videreutvikling av tilbudet, før vi konkretiserer hvilke føringer det bør gi for arbeidet vårt  i 

kommuneplanens arealdel,  i organisasjonen, og i samarbeid med andre aktører.  

6.2. Bakgrunn  
Stavanger kommune har jobbet lenge med 
mobilitetspåvirkende tiltak og i samarbeid med 
flere parter lokalt og nasjonalt.  Den første 
Europeiske mobilitetsuken10 ble organisert i 
Stavanger i 2006 og besto, slik som i dag, av en 
hel uke med aktiviteter som fremmet bevissthet 
om reisevaner og forskjellige aspekter ved 
bærekraftig mobilitet. Vi har markert den 
europeiske Mobilitetsuken hvert år fram til i dag. 
Det ble i 2011 arrangert bilfri søndag etter 
mønster fra Brüssel, med blant annet stengt 
motorveien og anbefalte bilfrie soner. Året etter 
ble initiativet omdannet til Miljøsøndag, som er 
vår egen bilfri dag, men da kun med en 
oppfordring om å la bilen stå. Miljøsøndag har 
siden 2012 vært en fast ingrediens i den europeiske Mobilitetsuken, med aktiviteter for små og store 
som handler om miljøvennlig transport og andre gode miljøvalg.  

 

10 Den Europeiske mobilitetsuken arrangeres i perioden 16-22 september.  

Figur 40. Oversikt over stengte veier og anbefalt bilfri sone 
på Bilfri søndag. 
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Stavanger deltar også i EPOMM-nettverket, en europeisk 

plattform for mobilitetsledelse i kommuner. Vi har god 

dialog med, og har trukket veksler på samarbeidet med EU-

prosjektet «Share North» som handler om tilrettelegging for 

økt delt mobilitet. Bergen kommune og Bremen kommune i 

Tyskland deltar også i prosjektet. Kommunens første 

mobilitetspunkt på Hillevåg torg er et resultat av dette 

samarbeidet. Vi stiller krav om mobilitetspunkt i 

kommuneplanen, og Hillevåg er en pilot på hvordan vi skal 

utvikle disse punktene.  

Stavanger var den første kommunen som stilte krav om 

mobilitetsplan i kommuneplanen som verktøy for å få med 

utbyggere til å legge til rette for bedre samspill mellom 

transportformer i deres utbyggingsprosjekter.     

I flere år har Stavanger gjennomført den nasjonale gå til skolen-konkurransen “Beintøft” med gode 
resultater, samt andre kampanjer i regi av “Stavanger på sykkel” og andre kommunale avdelinger.  

I tillegg har Stavanger kommune et tett samarbeid med fylkeskommunen og Kolumbus sitt 
mobilitetsarbeid som er knyttet til Bymiljøpakken, og som er finansiert med belønningsmidler. Siden 
2017 har det vært satt av 50 millioner årlig i regionen.  

Mobilitetsstrategi for Nord-Jæren 2017-2023, og tilhørende handlingsprogram for mobilitetsmidlene 
2021-2024, gir grunnlaget for arbeidet med å iverksette positive tiltak som inspirerer og legger til 
rette for at innbyggerne kan bevege seg uten å bruke privatbil på Nord-Jæren. Mobilitetsarbeidet i 
Bymiljøpakken er viktig for å nå nullvekstmålet, men begrenser seg til de fire kommunene på Nord-
Jæren som inngår i Byvekstavtalen. 

Det er også naturlig å plassere det nære samarbeidet om trafikksikkerhet og holdningsskapende 
arbeid på tvers av etater og med Trygg Trafikk inn under mobilitetspåvirkende tiltak.  

 

Overordnede føringer 

Overordnede føringer og kommunens egne planer vektlegger å øke muligheten for sømløs reising på 

tvers av transportformer og kunnskapsbygging blant innbyggerne. 

• Nasjonal transportplan (2022-2033) skal bygge opp under FNs bærekraftsmål, og skal bidra 
til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Regjeringen vil få mer igjen for bruk av 
fellesskapets ressurser, bruke ny teknologi effektivt, bidra til å nå klima- og miljømål, 
videreføre nullvisjonen for drepte og hardt skadde og legge til rette for en enklere 
reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet.  

• Regionalplan for Jæren og søre Ryfylke (2020) vektlegger blant annet å sikre god utnyttelse 
av transportsatsingen slik at vi kan håndtere framtidig transportvekst, og samtidig redusere 
behovet for stadig ny utbygging og ekstraordinær finansiering. 

• Strategi for mobilitetspåvirkende tiltak i Rogaland (2021-2027) skal støtte opp under 
arbeidet for mer miljøvennlige transportsystemer, samt god by- og tettstedsutvikling, og 
angir retning for fylkeskommunen og Kolumbus sitt arbeid med mobilitetspåvirkning i årene 
som kommer. 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2034 og Kommuneplanens arealdel 2023-2040 legger 
vekt på å tilrettelegge for kortreist hverdagsliv og gjøre det lettere å gå, sykle og bruke 
kollektivtransport. 

Figur 41. Kommunens første mobilitetspunkt 
ved kommunedelssenteret i Hillevåg, på 
Hillevåg torg.  
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• Klima- og miljøplanen (2018-2030) vektlegger at Stavanger skal være en grønn, klimavennlig 
og klimarobust by. Planen viser store og små grep som er viktige for et mer bærekraftig 
samfunn. Utvikling av gode og sømløse transportsystemer står sentralt for å nå målene i 
planen. 

• Klima- og miljøplanens handlingsplan (2018-2022) er basert på de virkemidlene Stavanger 
kommune rår over, og inneholder en rekke mobilitetspåvirkende tiltak for sykkel, gange, 
kollektivtransport og effektiv bylogistikk. 

 

6.3. Hva har vi? 

Utgangspunktet vårt er å legge til rette for rettferdig mobilitet og ivareta behovet for mobilitet i ulike 
deler av befolkningen dvs. barn, unge, voksne, eldre, funksjonshemmede, personer med lav inntekt 
osv. Rettferdig mobilitet betyr å planlegge etter menneskers behov. Bærekraftig 
mobilitetsplanlegging vektlegger menneskets behov og trivsel fremfor trafikk og infrastruktur. Det 
innebærer å satse på bymiljø, folkehelse, langsiktige løsninger og rettferdighet, se tabell 6 

Tabell 4. Bærekraftig mobilitetsplanlegging. Kilde Statens vegvesen 2018:7 

 

Stavanger var sammen med Sandnes tidlig ute med å stille krav til mobilitetsplanlegging i 
byggeprosjekter for å bidra til å nå definerte klimamål, og som et tiltak for rett lokalisering av 
virksomheter ut fra virksomhetenes transportbehov (ABC-konseptet). Stavanger innførte en 
bestemmelse i kommuneplanens arealdel i 2011 som stiller krav om mobilitetsplan i plan- og 
byggesaker. Bestemmelsen er justert og videreført ved to rulleringer av arealdelen og gir krav til 
mobilitetsplan for alle regulerings- og byggesaker med bolig- og næringsutbygging over 1000 m2 eller 
50 ansatte.  

Mobilitetsplanen skal inneholde mål for ønsket reisemiddelfordeling i tråd med kommunens 
overordnete mål om nullvekst i personbiltransport. Den skal beskrive tilbudet for gående, syklende, 
kollektivtransport og bil, inkludert løsninger for parkering. Mobilitetsplanene skal bidra til å 
bevisstgjøre utbygger og næringsliv om transporten som skapes, og finne gode måter å løse dette på 
gjennom samarbeid om fysisk tilrettelegging og myke tiltak. Hensikten er at utbygger bidrar til å nå 
kommunens klimamål og redusere behovet for transport. I tillegg til at mobilitetsplanen skal bidra til 
å legge til rette for gode mobilitetsløsninger ved utbygging, ønsker vi at mobilitetsplanene skal danne 
grunnlag for myke tiltak og videre mobilitetsplanlegging når bygget er i drift.  

I 2020 opprettet vi en tverrfaglig administrativ gruppe som koordinerer Stavangers mobilitetsarbeid. 

Kolumbus er også representert i gruppa for å sikre god koordinering og oppfølging av vedtatte 

mobilitetstiltak både i Stavanger kommune og i Mobilitetspakken. Gruppen påser at tiltakene i Klima- 
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og miljøplanens handlingsplan (2018-2022), som omhandler reduksjon av transportomfang og 

endring i reisevaner (T1-T26), blir innfridd. 

Kommunene på Nord-Jæren, Rogaland fylkeskommune, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen, 
Sekretariatet for Bymiljøpakken og Kolumbus samarbeider om oppfølging av tiltakene i 
Mobilitetspakken. Mobilitetspakken følger Bymiljøpakken sine målsettinger, og tiltakene skal få 
innbyggerne på Nord-Jæren til å reise mer kollektivt, sykle og gå. Den omfatter en rekke tiltak 
som skal bidra til å endre reisevaner. Tiltakene finansieres med belønningsmidler fra staten (50 
millioner kroner årlig), og koordineres av Kolumbus. Det er utarbeidet et handlingsprogram 
(2021-2024) for Mobilitetspakken. HjemJobbHjem og bysyklene er eksempler på vellykkete tiltak 
som Mobilitetspakken finansierer. 

 

Under lister vi opp viktig mobilitetstiltak som vi samarbeider om: 

• HjemJobbHjem er en mobilitetsordning rettet mot bedriftsmarkedet på Nord-Jæren.  
Målsetningen er å redusere personbiltrafikken i byområdene gjennom å tilrettelegge for at flere 
velger å gå, sykle eller reise med kollektivtransport til og fra jobb. Sentralt i ordningen er 
rådgivning om reiseplanlegging, HjemJobbHjem-billetten og gratis bruk av bysyklene. Stavanger 
kommune støtter opp om og er selv en HjemJobbHjem-bedrift. 

• Bysyklene: De elektriske bysyklene er en del av Kolumbus sitt mobilitetsarbeid. Kolumbus 
samarbeider også kontinuerlig med Stavanger kommune, som er strategisk planlegger og 
grunneier, om plassering og bruk av bysyklene.  Utplassering av ladestasjoner er knyttet opp til 
Byutviklingsstrategien. Strategien skal legge til rette for et kortreist hverdagsliv slik at 
innbyggerne når de daglige gjøremålene innenfor gang- og sykkelavstander fra bolig, eller med 
korte avstander til holdeplasser i byens kollektive transportsystem. Stavanger kommune jobber 
for større tetthet av ladepunkter og bysykler. En årlig orientering om plassering av ladestasjoner 
for bysykler legges fram for kommunedelsutvalgene. Vi mottar også innspill på dagens 
plasseringer av ladestasjoner for bysykler og opplevd tilgjengelighet i de respektive 
kommunedelene.  

• El-sparkesykkel: Kommunen innførte et pilotprosjekt i 2020 med 300 el-sparkesykler. Det er 
avtale med tre sparkesykkeloperatører som tilbyr tjenesten, og det er god dialog mellom disse og 
kommunen. I 2021 ble antall el-sparkesykler utvidet til 750.  En ny lov som ble vedtatt i Stortinget 
(lovvedtak 178) gir kommunene lovhjemmel til å regulere bruk av el-sykler på offentlig areal med 
forskrift. Som bysyklene bidrar el-sparkesyklene til et supplerende mobilitetstilbud ved å korte 
ned reiseavstand og tilby fleksibilitet i måten å ferdes på.  

• Mobilitetspunkt: Mobilitetspunkter er steder hvor vi planlegger å samlokalisere 
mobilitetstilbudene. Dette skal bidra til at tjenestene blir lettere å finne og at hverdagsreisen 
uten privatbil blir enklere, ved å sikre god tilgang til bysykler, el-sparkesykler, trygg 
sykkelparkering, delingsbiler og høyfrekvent kollektivtransport. Det gjør det også lettere å bytte 
sømløst mellom ulike mobilitetsformer og gjøremål på reisen. Mobilitetspunktene kan suppleres 
med flere tjenester som pakkeautomat, take away, miljøstasjon og dermed gjøre det enkelt å 
utføre flere hverdagsoppgaver på reisen fra A til B. Kommuneplanen har en retningslinje om at 
det bør være mobilitetspunkt i alle kommunedelssentre, og at det kan tilrettelegges for 
mobilitetspunkt i nabolag nær lokale målpunkt. Områderegulering for Madla-Revheim (plan 
2424) var første plan som inneholder krav til mobilitetspunkt.Stavangers første mobilitetspunkt 
ble lansert på Hillevåg torg i september 2020 som pilot på hvordan slike punkter bør 
tilrettelegges. Tiltaket er finansiert med klimasatsningsmidler. Budsjettet har også inkludert å 
konkretisere og teste ut flere nabolagspunkt. Strategisk har vi vurdert mobilitetspunkter, 
etablering av stasjoner for bysykkelen og nærhet til kollektivholdeplass i sammenheng, og 
supplert med aktuelle andre tjenester.  
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• Info og kampanjer: Kampanjer som Miljøsøndag og Mobilitetsuka bidrar til å synliggjøre hvordan 
man kan reise mer miljøvennlig, samtidig som man kan dekke sitt reisebehov. 
Mobilitetskampanjer får folk til å tenke gjennom sine egne reisevaner, for deretter å kunne snu 
dem i riktig retning. Beintøft (Gå til skole-konkurranse for barneskoler), samt «hjertesoner» 
(bilfrie områder rundt skoler), bidrar til økt gange blant barn og voksne som følger ungene sine til 
og fra skolen. Kommunens 52 hverdagsturer er et meget populært tilbud blant innbyggerne. 
Sykkelseksjonen har en egen kampanjegruppe som planlegger diverse kampanjer gjennom hele 
året. Smartbyen utvikler prosjekter innenfor folkehelse gjennom økt aktivitet og datafangst fra 
innbyggerne.  HjemJobbHjem-ordningen har egne kampanjer som leasing av elsykkel, og 
helseprosjekter som setter søkelys på helsegevinster ved å ha en aktiv reisevei til og fra jobb og 
fritidsaktiviteter. 

Bilkulturen har stått sterkt i Stavanger og regionen, og for mange er bilen en viktig identitetsmarkør.  

Det gjør det både interessant og utfordrende å arbeide med mobilitet og mobilitetspåvirkning. Vi har 

vær og klima som påvirker hvordan vi ser på aktiv mobilitet. Mobilitetsarbeidet har bidratt til vekst i 

delte mobilitetsløsninger. Disse brer om seg, men som vi vet tar tid å endre vaner. Økonomisk 

bærekraftige transportløsninger krever kritisk masse, offentlig støtte og korte avstander. Mye av 

erfaringsgrunnlaget knyttet til ny mobilitet er hentet fra større byer i Europa, hvor folk bor tettere og 

sentrumsområdene er større. Mange av de nye løsningene vil av den grunn måtte tilpasses til 

Stavangers geografi og vårt hverdagsliv. Det kan også være komplisert å fastslå klimagevinsten til 

mange nye mobilitetstiltak. Som for kollektivtransport avhenger klimagevinsten til nye 

transportformer blant annet av hvilken transportform som erstattes. Det har med andre ord 

betydning om det er en gangtur eller biltur som erstattes. Utslipp fra produksjon, bruk og drift, i 

tillegg til transportmiddelenes levetid, må også tas med i regnskapet. 

6.4. Hvor vil vi? 

Bilismens inntog på 1900-tallet bidro til en planlegging ut fra bilens muligheter og krav. Ut fra 

mobilitetspyramiden kan vi si at steder ble planlagt med prioritering av privatbilen først, deretter 

kollektivtrafikken, sykkel og gange, dvs motsatt av det vi vektlegger i dag. Myke trafikanter, 

kollektivtrafikk, torg, grønne arealer og hager har lenge måttet vike for kjørefelt og parkeringsplasser 

for privatbilen. Det gjør at det i dag er enkelt å bruke privatbil, og blir et foretrukket 

fremkomstmiddel for mange. Vi kan i de fleste tilfeller kjøre fra 

dør til dør. Det er også mindre kø enn i andre byer slik at bilen 

oppleves som effektiv, fleksibel og behagelig. Bilholdet er 

høyt, og har vi allerede investert i en bil er marginalkostnaden 

lav sammenlignet med f.eks. kollektivtransport. Dersom vi vil 

konkurrere med privatbilen må alternative mobilitetsløsninger 

oppleves like bra eller bedre når det gjelder tidsbruk, økonomi, 

opplevelse og helse. 

Kommuneplanen og gjeldende transportstrategi legger den 

omvendte pyramiden til grunn der gåing, sykling og 

kollektivtransport prioriteres foran næringstransport. 

Personbiltransport prioriteres lavest. Vi vil at det skal 

gjenspeiles i infrastrukturen og måten vi planlegger på.  

For å nå målene våre om nullvekst og 80% reduksjon av 

klimagassutslipp innen 2030, må vi styrke satsningen på gåing, 

sykling, kollektivtransport og delt mobilitet. I tillegg må det 

være et godt samspill mellom transportformene slik at reisen 

Figur 42. Figur 32. Eksempel på 
mobilitetspyramide som inkluderer 
delingsmobilitet. Kilde: EU prosjektet SHARE-
North. 
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oppleves sømløs av innbyggerne. Det skjer blant annet endringer i transportbehovet for arbeidslivet 

ved at reiser blir erstattet av digitale tjenester som nettmøter. Måten vi handler på er også i endring 

med økt netthandel og hjemlevering av varer. Det skjer med andre ord en forskyvning mellom 

persontransport og varedistribusjon som er relevant å se i sammenheng med mobilitetsløsningene 

framover.  

Vi vil både legge til rette for de enkelte transportformene (gåing, sykling kollektiv og 

delingsmobilitet), og bedre samspill mellom transportformene slik at reiser med eller på tvers av 

transportmiddel kan oppleves like bra eller bedre enn reiser med privatbil.  

Vi ønsker at flere skal bli multimodale eller «fleksilister», og foretrekke å bruke flere transportmidler 

og delt mobilitet. Vi vil av den grunn vektlegge informasjon til kommunens innbyggere om dagens 

mobilitetstilbud, som HjemJobbHjem-ordningen, og kampanjer for å øke kunnskapen om alternative 

tilbud til privatbil. 

For å senke terskelen for å ta i bruk andre mobilitetsformer enn privatbil, vil vi bidra til utvikling av en 
bestillingsapp for alle mobilitetsløsninger. Vi vil også utvikle innovative konsepter sammen med 
markedet og samarbeidsnettverk, for å finne gode løsninger og ta i bruk ny mobilitetsteknologi som 
kan ivareta transportbehovet på en brukerrettet, kostnadseffektiv og miljøvennlig måte for regionen. 
Vi vil trekke veksler på vår rolle som Smartby, og legge vekt på å teste ut nye innovative løsninger. 
For å bidra til bærekraftig mobilitet og som grunnlag for strategi for mobilitetspåvirkning og –
tjenester, legger vi vekt på følgende mål og delmål: 

Hovedmål:  

Det skal være enkelt å forflytte seg på en fleksibel og utslippsfri måte.  

  

Delmål:  

Styrke bruken av mobilitetsplan som verktøy i planlegging og som grunnlag for samarbeid med 
næringsliv og nabolag 

Bidra til utvikling av en bestillingsapp for alle mobilitetsløsninger  

Utvikle innovative konsepter sammen med markedet og samarbeidsnettverk  

 

Innsatsområder: 

Stedsuavhengige strategier:  

• Mobilitetsplan som verktøy i planlegging og i samarbeid med næringsliv og nabolag 

• Gi god informasjon og gjennomføre kampanjer  

• Styrke samspill mellom bærekraftige transportløsninger 

• Være pådriver for samarbeid 
               

Geografiske/målpunkt  

• Videreutvikling mobilitetspunkt og legge til rette for delte mobilitetstjenester i 

senterstrukturen og i nabolagspunkt 

o Viktige regionale knutepunkter  

o Bydels- og lokalsentre 
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o Nabolag og lokale målpunkt som lokal service/nærbutikk, kollektivholdeplass, skole, 

idrettsområde, kirke og miljøstasjon 

6.5. Hvordan gjør vi det? 

På korte strekninger er det gjerne tilstrekkelig med fremkomstmidler som sykkel og gange. På lengre 

strekninger er kollektivtransport viktig. Vi vil da være avhengig av å kunne bytte mellom ulike 

transportformer på en effektiv, fleksibel og behagelig måte. Vi vil derfor legge til rette for de enkelte 

transportformene med prioritet på gåing, sykling, forbindelser til holdeplasser og generell 

delingsmobilitet. Det er derfor viktig med tilrettelegging på tvers av transportformene, slik at reisen 

blir enklest mulig for de som velger transportform ut fra gjøremål og tidspunkt dvs. for “fleksilister”. 

Tilsvarende som «syklisten» bruker sykkel og «bilisten» bil, bruker «fleksilisten» ulike reisetilbud.  

Krav om mobilitetsplan  

Dagens krav om utarbeidelse av mobilitetsplan er et godt verktøy for å kunne påvirke både 

utbyggere og etablerte virksomheter til å tenke gjennom sine ansattes reisevaner og snu dem i en 

mer miljøvennlig retning. Vi anbefaler at krav om mobilitetsplan videreføres med forbedringer, og 

baseres på råd fra en evaluering gjennomført på oppdrag av Asplan Viak. Evalueringen ble 

gjennomført som del av kommuneplanprosjektet, med støtte fra Kommunal og 

moderniseringsdepartementet.  

→ For reguleringsplaner: Stille krav om å utarbeide en mobilitetsplan tilpasset tilgjengelig 
kunnskap om utbygging og detaljeringsnivået i reguleringsplanen 

→ For byggesaker: Vurdere å avgrense krav om mobilitetsplan til byggesaker der det ikke 
foreligger mobilitetsplan av nyere dato, men da kreve en beskrivelse av hvordan krav og 
intensjoner i mobilitetsplan på reguleringsplannivå er ivaretatt i byggesaken 

→ Vurdere om muligheter for større differensiering for parkeringsdekning kan styrke 
måloppnåelsen, og foreta en vurdering av hvorvidt antall parkeringsplasser for bil og sykkel i 
større grad avhenger av vurderinger som gjøres i mobilitetsplanen 

→ Sterkere forankring hos utbygger for å styrke graden av måloppnåelse gjennom prioritering 
av tiltakene fra mobilitetsplanen, og inkludere tiltak som ikke kan sikres juridisk 

→ Aktiv bruk av mobilitetsplaner også etter utbygging slik at oppfølging av tiltak og tilpasning til 
endringer over tid vil styrke måloppnåelse 

→ Oppdatert kunnskapsgrunnlag for mobilitetsplanene ved å foreta en reisemiddelfordeling ut 
fra område og formål/funksjon. 

I tråd med Asplan Viaks anbefalinger vektlegger vi å styrke kunnskapsgrunnlaget for mobilitetsplaner 

og styrke bruk av mobilitetsplaner også etter utbygging, f.eks i samarbeid med Kolumbus og tiltaket 

HjemJobbHjem. 

 

Informasjon og kommunikasjon 

• hjelp til reiseplanlegging og kampanjer som kan inspirere til mer miljøvennlige reisevaner 

blant innbyggerne. 

• Stavanger vil bidra i arbeidet om å legge til rette for en app som inneholder alle delte 

mobilitetsløsningene i kommunen dvs. en bestillingsapp for å gjennomføre en reise som går 

på tvers av ulike prissystemer og transportmidler  

• Utvikle innovative konsepter sammen med markedet og samarbeidsnettverk  
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Fysisk tilrettelegging: Tilrettelegge mobilitetspunkter 

Nåværende kommuneplan har en retningslinje om etablering av mobilitetspunkter. Dette betyr å 

samleflere mobilitetstjenester på mobilitets- og nabolagspunkt, noe som gir enkel tilgang til tjenester 

som attraktive og sømløse alternativer til privatbil. På den måten kan en innbygger eksempelvis 

bruke egen sykkel eller bysykkelen for en rask tur til nærmeste mobilitetspunkt/knutepunkt for å ta 

bussen eller toget videre til jobb eller skole. Eller han/hun kan gå eller bruke el-sparkesykkel til 

nærmeste mobilitetspunkt/knutepunkt for å hente en delingsbil og dra på fjelltur. Vi anbefaler at 

deler av dagens retningslinje gjøres om til et krav om at det skal etableres mobilitetspunkt nær alle 

kommunedelssentrene. Retningslinje for nabolagspunkt videreføres. I tillegg anbefaler vi at det 

legges til et punkt om tjenestepunkt jf. forslag under. 

• (Bestemmelse) Det skal etableres mobilitetspunkt nær alle kommunedelssentrene, knutepunkt og 

jernbanestopp/viktige kollektivstopp i kommunen (jf. temakart dagens temakart kollektiv). 

Mobilitetspunktene skal tilrettelegges for sømløst bytte mellom ulike mobilitetsformer som 

bysykkel, vanlig sykkel, delingsbil, buss eller el-sparkesykkel. 

• (Bestemmelse) Det skal settes av areal til sykkelparkering, bysykkelstativ, parkering for el-

sparkesykler, delingsbiler og andre aktuelle mobilitetstjenester 

• (Retningslinje) Det kan etableres mobilitetspunkt i nabolag (nabolagspunkter). Det vil si steder 

der mange passerer i et boligområde og lokale målpunkt som lokal service/nærbutikk 

kollektivholdeplass, skole, idrettsområde, kirke, miljøstasjon osv.  

• (Retningslinje) Det kan settes av areal til tjenestepunkt utenom mobilitetspunkt som 

supplement for å kunne tilby attraktive delingstjenester 

• (Retningslinje skilt ut fra tidligere retningslinje) Det bør etableres tilleggstjenester som 

postbokser, sykkelreparasjon mv på både mobilitets-, nabolags- og tjenestepunkt. 

Figur 43. Manuskart for temakart mobilitet. Mobilitetspunkt ved kommunedelssentre, knutepunkt og jernbanestopp/ 
viktige kollektivstopp. 
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Viktige hovedpunkter 

Vi vil både legge til rette for de enkelte transportformene (gåing, sykling kollektiv og delingsmobilitet) og bedre 
samspill mellom transportformene slik at reiser med eller på tvers av transportmiddel kan oppleves like bra 
eller bedre enn en reise med privatbil. 

Hovedmål:   

→ Det skal være enkelt å forflytte seg på en fleksibel og utslippsfri måte. 

Delmål: 

→ Styrke samspill mellom sykkel, gange, kollektivt og ulike delte transportformer som bysykkel, el-
sparkesykkel og delingsbiler, og være pådriver for samarbeid  

Innsats 

• Gi god informasjon og gjennomføre kampanjer  

• Etablere mobilitetspunkt ved knutepunkt, ved bydel- og lokalsentre, i boligområder 

• Bruke mobilitetsplan som verktøy både i planlegging samarbeid med næringsliv og nabolag 

• Utvikle nye mobilitetskonsepter sammen med samarbeidsnettverk og brukere 

Anbefaling til kommuneplanens arealdel 

• Bestemmelse om å utarbeide en mobilitetsplan videreføres med forbedringer fra evalueringen som 
ble gjennomført i 2020/21 

• Vi anbefaler at deler dagens retningslinje gjøres om til bestemmelse det vil si at det bør endres til at 
det skal etableres mobilitetspunkt nær alle kommunedelssentrene. Retningslinje for nabolagspunkt 
videreføres. I tillegg anbefaler vi at de legges til et punkt om tjenestepunkt, og noens suppleringer for 
å tydeliggjøre intensjonen med mobilitetspunkt og tjenestetilbud. 
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7. Gåstrategi 

7.1. Innledning og avgrensning av arbeidet 

Gåing er som regel positivt, både for fysisk og psykisk helse, arealbruk, klima og miljø og sosial 
likestilling. Gange er den transportformen som er tilgjengelig for folk flest, og er samtidig den 
transportformen det er rimeligst å legge til rette for. For at gående skal ha et best mulig tilbud trengs 
korte, mest mulig flate, direkte og sammenhengende gangforbindelser, som også er attraktive, 
trygge og trafikksikre. I arbeidet med kommuneplanens arealdel (KPA) settes rammer for bruk av 
arealene som påvirker hvordan gangtilbudet blir. Arbeidet med en gåstrategi for Stavanger 
kommune skal gi innspill til KPA.  

Å definere et hovedgangnett er en ambisjon i gjeldende KPA, og har derfor vært en prioritert 
oppgave i gåstrategien. Temakart med et grovmasket hovedgangnett og et mere finmasket gangnett 
er foreslått. Hovedgangnettet binder sammen viktige målpunkt, med forgreininger mot 
boligområder. Det er knyttet bestemmelser til hovednettet. Gangnettet er veiledende og vil være 
utgangspunktet for ytterligere finmasking av hovedgangnettet. SWOT-metoden er brukt i arbeidet 
med hovedgangnett, og er nærmere beskrevet under. 

Målgruppen for gåstrategien er beslutningstakere og planleggere på alle nivåer i kommunen, de som 
utfører daglig drift og vedlikehold, og private aktører. Gåstrategien skal bidra til at det blir enkelt og 
attraktivt å ta seg fram til fots i kommunen. Målgruppen for gåstrategiens handlingsdel er alle som 
bor og ferdes i Stavanger. Gåstrategien retter seg mot gåing i hverdagen, enten til og fra daglige 
gjøremål eller som rekreasjon i nærmiljøet og byen. Gåing som fritidsaktivitet i skog og mark er ikke 
en del av strategien. 

 

7.2. Bakgrunn 

Reisevaneundersøkelsen for 2018/19 viser at 24 % av innbyggerne går, mens 45 % kjører bil på 
daglige turer. Undersøkelsen viser også at hele 42 % av reisene er under 3 km, og dermed enkelt kan 
foretas til fots eller med sykkel.  

Avstand har betydning for gangturer. Vi ser at 65 % går på reiser under 1 km, 30 % på reiser innenfor 
2 km, og 9 % innenfor 3 km. 

Dersom vi skiller kommunen i ulike soner ser vi at gangandelen ligger på 32 % blant bosatte i sonen 
Stavanger sentrum og boligområdene rundt, dvs. området innenfor bomringen. I sonen Hillevåg og 
Hinna, dvs. bybåndet mellom bomsone sentrum og Forus, er gangandelen blant bosatte 22 %.  
Gangandelen i Stavangers del av Forussonen er 21 %. Det er bosatte i sonene Hundvåg og 
Sunde/Madla som har laveste gangandeler med henholdsvis 17 % og 18 %. 

Vi ser at gangreiser til de ulike sonene jevnt over ligger litt lavere enn gangandelen blant bosatte. 
Med 27 % er gangandelen høyest for reiser til sentrum og områdene rundt. Deretter følger sonen 
Tjensvoll, Ullandhaug og Stokka med gangandel på 23 %, og Sunde, Madla med gangandel på 21 %. 
Sonen Forus og Gausel har lav gangandel, med kun 12 % som går til gjøremål.  
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Figur 44. Geografisk variasjon i gåing i Stavanger og blant bosatte i ulike soner ut fra utviklingsakser og Bymiljøpakkens 
bomsnitt RVU2018/2019. 

 

Figur 45. Geografisk variasjon i gåing i Stavanger til ulike soner ut fra utviklingsakser og Bymiljøpakkens bomsnitt 
RVU2018/2019. 

Dette viser at potensialet for flere gangturer er stort. Dersom det blir mer attraktivt å gå, vil trolig 
flere velge gange framfor bil i hverdagen. Vi ser at bosatte i Stavanger over 13 år går mest til handle- 
og serviceformål (31 %) og fritidsformål (29%).  
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Figur 46. Andel reiser til fots innenfor ulike 
reiseavstander. Bosatte i Stavanger. Kilde: RVU 
2018/2019 

Figur 47. Fordeling av kollektivreiser etter formål med reisen. 
Kilde: RVU 2018/2019 
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Overordnede føringer 

Av FNs bærekraftsmål er særlig mål 3 om god helse, mål 11 om bærekraftige byer og samfunn og mål 
13 om å stoppe klimaendringene som er viktige fundament for gåstrategien. 

Flere overordnede føringer, i tillegg til kommunens egne planer, peker i samme retning for å øke 
antall gående. Felles for alle er: nullvekstmålet med at det skal ikke være vekst i personbilbruken i de 
store byene, nullvisjonen med at ingen skal bli hardt skadd og drept i trafikken, og at folkehelse er en 
premiss i planleggingen. Relevante overordnede føringer er:  

• Barnas transportplan, kap. 9 i Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 (under sluttbehandling). 
Regjeringen vil gi barn og unge gode muligheter til å være aktive og selvstendige trafikanter, og 
vektlegger hensynet til barn og unges behov i areal- og transportplanleggingen.  

• Nasjonal gåstrategi for å fremme gåing som 
transportform og hverdagsaktivitet (Statens vegvesen, 
2012) har som mål at det skal være attraktivt å gå, og at 
flere skal gå mer. Prioritering av hverdagsgåing i byer og 
tettsteder der potensialet er størst. 

• Gåstrategi for Nord-Jæren 2018-2033 (Bymiljøpakken, 
2017 og Stavanger kommune, 2018) har som hovedmål at 
det skal være enklere og mer attraktivt å gå slik at flere 
går mer. Gåstrategien skal følges opp av den enkelte 
kommune. 

• Regionalplan for Jæren og søre Ryfylke (2020) sier at 
gående og syklende skal prioriteres foran alle andre 
trafikanter, og at det skal planlegges for et 
sammenhengende gangnett i tettsteder og 
nærturområder. 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2034 og 
Planprogrammet for kommuneplanens arealdel 2023-
2040 sier at gange er et sentralt tema for å oppnå målene 
i samfunnsdelen om bl.a. «grønn spydspiss», kortreist hverdagsliv og aktiv transport. 

 

7.3. Hva har vi? 

I gjeldende kommuneplaner er det et godt kunnskapsgrunnlag for å jobbe videre med gange. 
Plankart, bestemmelser og retningslinjer gir tydelige føringer. Retningslinjer i KPA for Stavanger:  

2.3.3.2 Retningslinjer om gange   

1. Gangforbindelser bør reguleres med kortest mulig forbindelse mot kollektivtilbud, bydels- og lokalsenter, andre 
tjeneste tilbud, 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.  

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.   
5. Aktiviteter, møblering eller grønne områder bør plasseres langs viktige gangforbindelser for å gjøre forbindelsene 

attraktive.   

 

Utdrag fra bestemmelser og retningslinjer i KPA for Finnøy: 

3.16 Føresegner til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Figur 48 Barnas transportplan 
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Føresegner: 

1. For bustadområde der det er krav om reguleringsplan, skal alle vegar med tilkomst til ti eller fleire bueiningar 
opparbeidast med minimum einsidig fortau. Tilkomst til gang-og sykkelvegar, turvegar, leikeplassar og busstopp 
skal vere sikra med fortau, jf. pbl. § 11-9nr. 3. 

2. Hovudvegar og samlevegar knytt til bustadområde skal opparbeidast med tosidig fortau eller gang-og sykkelveg, jf. 
pbl. § 11-9 nr. 3. 

       (…) 

9.     Nye reguleringsplanar for samferdselsanlegg skal sikre at det vert utarbeida plan for arbeidsvarsling 
ogtilrettelegging for gåande og syklande i anleggsperioden. 

Retningslinjer:  

1. Behov for trafikksikker kryssing av veg for mjuke trafikantar, til dømes fotgjengarovergang eller bru/undergang, bør 
vurderast ved alle nye reguleringsplanar. 

2. Det kan etablerast «mobilitetspunkt» i tilknyting til ferjekaiar og hurtigbåtkaiar.  
3. Samanhengande gangvegar bør regulerast med kortast mogleg avstand til kollektivtilbod, tenestetilbod og viktige 

målepunkt. 
4. Snarvegar som supplerer andre gangvegar bør tas vare på og utbetrast. Snarvegar kan fritas frå krav om universell 

utforming.  
5. Samanhengande gangvegar bør vere så korte, rett fram og med så lite høgdevariasjon som mogleg.   

 

Gjeldende kommuneplan gir føringer for utarbeiding av barne- og ungdomstråkk, snarveiprosjekt og 

trafikksikkerhetsplaner. Dette er gjennomført i flere kommunedeler og gir nyttig lokalkunnskap om 

tilbudet for gående. Pågående og gjeldende områdereguleringer tar også opp temaet gange.  

Figur 49 Fra rapport om barnetråkk i Stavanger Figur 50 Fra snarveiprosjektet i Stavanger. Grønne linjer 
viser mulige nye snarveier 

Nærmiljøundersøkelsen som ble besvart av alle kommunedeler nylig, gir også verdifull kunnskap om 
hva folk verdsetter samt ønsker forbedret. Her er noen sitater fra nærmiljøundersøkelsen: 

Synes det er dumt det ikke er lys på noen av lekeplassene og langs hele gåveien  

Stort behov for gang og sykkelsti fra Eltarvåg til Østhusvik  

Jeg går hver dag, men det er litt langt fra meg til de jeg vil være med 

Gangvei, buss, gatelys 

Dagens gangtilbud i Stavanger består av et nettverk av ulike typer løsninger: fortau, gangveier, gang- 
og sykkelveier, sykkelvei med fortau, gatenett, gågater og byrom, turveier og turstier, samt snarveier 
(både «formelle» og «uformelle»).  

Noen steder henger gangnettverket godt sammen og har gode kvaliteter, andre steder ikke. 

Utfordringer i Stavanger er mange korte bilturer, manglende tilgjengelighet og tilrettelegging for 

gående, opplevelsen av utrygghet og dårlig trafikksikkerhet, samt manglende attraktivitet. Stavanger 
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har en utflytende bystruktur med flere spredte sentra. Dette gjør det krevende å rette innsatsen for 

gange mot ett utpekt område. 

 

7.4. Hvor vil vi? 

Kommunens nye arealstrategi legger vekt på å bruke og utvikle arealene innenfor byggesonen der 

aktiviteten er størst. Denne legges til grunn for prioriteringer i gåstrategien. Ved å tilrettelegge godt 

for gående mellom bosted og hverdagslige gjøremål vil Stavanger kommune være fylt med 

mennesker som lever et aktivt liv og gjør kommunen levende. Dersom korte bilturer erstattes med 

gange eller sykkel, kan denne andelen økes fra dagens 33 % til 41 % (jf. kapittel 4 og Bayer 2020). For 

å bidra til bærekraftig mobilitet gjennom å tilrettelegge for gående har vi følgende hovedmål: 

 

Flere skal gå mer i et sammenhengende, attraktivt og trygt gangnett. I 2040 skal 
gangandelen være minimum 30 % 

  

Det er viktig at det er sammenheng i gangforbindelser mellom bolig og ulike målpunkt, og at 

gangtilbudet er innenfor en akseptabel avstand for å utføre hverdagens gjøremål. Særlig for barn og 

unge er det å ha sammenhengende og trygge gangforbindelser viktig. For å få full uttelling for 

etablering av bussvei og andre kollektivtilbud er det avgjørende at holdeplasser og terminaler har 

god tilgjengelighet fra bolig- og arbeidsplassområder. For å nå hovedmålet ønsker vi derfor at: 

 

Flere skal gjennomføre en hel reise til fots fra start til endepunkt 

Flere skal gå i sitt nærmiljø uansett hvor de bor (reiser innenfor 2 km fra boligen) 

I 2040 skal 90 % av barn og unge gå eller sykle til og fra skolen 

Flere lengre turer skal foretas til fots i kombinasjon med kollektivtransport 

 

7.5. Hvordan gjør vi det? 

Som kunnskapsgrunnlag, og som utgangspunkt for analysetema og innsatsområder i gåstrategien, 

har vi lagt veileder Lokale gåstrategier og planer for gående (Statens vegvesen, 2014) til grunn. Vi har 

gjennomført registreringer og analyser av dagens gangtilbud på både overordnet og detaljert 

geografisk nivå i Rennesøy kommunedel, og har brukt SWOT-analyse som metode. SWOT er en 

forkortelse for strengths (styrker), weaknesses (svakheter), opportunities (muligheter), og threats 

(trusler).   

I gjennomføringen av analysen har vi sett på styrker og svakheter i det eksisterende, og muligheter 

og utfordringer i det vi ønsker å gjøre annerledes. Vi har konsentrert oss om følgende tema i 

analysen: stedskvalitet/landskap, bosetning/befolkning, målpunkt, trafikale forhold, gangnett og 

reisevaner. Det har vært viktig å synliggjøre kvaliteter og mangler, samt belyse muligheter for å 

styrke gangtilbudet. Vi anbefaler at SWOT-analyse som metode videreføres i oppfølging av 

hovedgangnett i kommuneplanen. I tillegg anbefaler vi å videreføre barne- og ungdomstråkk og 

snarveiprosjekt som metode for å få utvidet kunnskap om gange. 
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De geografiske innsatsområdene i Gåstrategi for Nord-Jæren 2018-2033 er valgt ut fra målpunkt som 

tiltrekker seg mange gående. Innenfor de geografiske satsingsområdene er det valgt tematiske 

innsatsområder som skal prioriteres. Dette viderefører vi i gåstrategien for Stavanger: 

Målpunkt/geografiske innsatsområder 

• Skoler 

• Sentre: bysentrum, kommunedelssentra og lokalsentra 

• Kollektivholdeplasser 

• Viktige regionale målpunkt og mye brukte turområder 

  

Tematiske innsatsområder 

• Arealbruk og lokalisering: Utvikle byen og tettstedene for gåing med korte og direkte 
gangavstander mellom hverdagens gjøremål; 10 minutters byen. 

• Sammenhengende hovedgangnett: Utvikle et sammenhengende (og finmasket) hovedgangnett, 
med vekt på framkommelighet, sikkerhet, attraktivitet og universell utforming. 

• Fysisk utforming: Utvikle attraktive gangforbindelser med omgivelser. 

• Samspill i trafikken: Prioritere gående høyest i trafikken og ved utforming og opparbeiding av 
trafikkanlegg. 

• Gåkultur: Motivere folk til å gå mer i hverdagen gjennom blant annet bevisstgjøring og 
holdningsskapende arbeid. 

For å sikre gåstrategiens mål og innsatsområder er det viktig at disse forankres i kommuneplanens 

arealdel sammen med bestemmelser og retningslinjer. Vi har følgende anbefalinger: 

• Temakart: Hovedgangnett og gangnett. 

• Bestemmelser/retningslinjer:  

o Deler av gjeldende retningslinjer for gange blir bestemmelser 

o Bestemmelser til hovedgangnett: attraktive, sammenhengende, trygge, korte og direkte, 
universelt utformet, standard (dekke, bredde, helning) 

o Bestemmelser om at gangforbindelser skal tas vare på og forbedres. Dette gjelder særlig: 

- sentrumskjerne og byfortettingssone 

- forbindelser som betjener viktige målpunkter 

- forbindelser som gir tilgang til grønnstruktur 

o Bestemmelser om at gåstrategiens innhold og SWOT-metode legges til grunn ved oppstart av 
alle planer, som del av stedsanalysen   

o Bestemmelse om at myke trafikanter skal tas hensyn til i anleggsfasen, samt prioriteres først 
i utbyggingsrekkefølgen 

o Det skal sikres sammenhengende og attraktive gang- og sykkelforbindelser 

o Generell bestemmelse om at mest mulig av hverdagens behov skal etableres innenfor gang-
/sykkelavstand fra boligen 

o Generell bestemmelse om at gående, syklende og kollektivtransport skal prioriteres ved 
planlegging av transportsystemet.  

• Handlingsplan for oppfølging av gåstrategien 
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Temakart hovedgangnett og gangnett 

Hovedgangnettet er grovmasket og skal binde sammen boligområder med viktige målpunkt som 
skoler, sentre (bysentrum, kommunedelssentra og lokalsentra), større kollektivholdeplasser, viktige 
regionale målpunkt og mye brukte turområder. Forbindelsene skal sørge for langsgående- og 
tverrforbindelser.   

  

  

Figur 51 Eksempel på temakart hovedgangnett (grønt) og gangnett (lys blå).  

Hovedgangnettet skal gi gående et eksklusivt tilbud med høy kvalitet. Dette vil løfte gange som 
transportform ved at gående blir gitt et hovednett, på lik linje med andre transportformer som 
sykkel, kollektiv og bil. Gangnettet er finmasket og må bearbeides ytterligere på neste plannivå, men 
er også ment å være utgangspunkt for et mere finmasket hovednett på sikt.  
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Viktige hovedpunkt 

Hovedmål:  

→ Flere skal gå mer i et sammenhengende, attraktivt og trygt gangnett. I 2040 skal gangandelen være minimum 
30 % 

Delmål: 

→ Flere skal gjennomføre en hel reise til fots 

→ Flere skal gå i sitt nærmiljø uansett hvor de bor (reiser innenfor 2 km fra boligen) 

→ I 2040 skal 90 % av barn og unge gå eller sykle til og fra skolen 

→ Flere lengre turer skal foretas til fots i kombinasjon med kollektivtransport 

Innsatsområder: 

Geografiske/målpunkt  

• Skoler 

• Sentre: bysentrum, kommunedelssentra og lokalsentra 

• Kollektivholdeplasser 

• Viktige regionale målpunkt og mye brukte turområder 

Tematiske  

• Arealbruk og lokalisering 

• Sammenhengende hovedgangnett 

• Fysisk utforming 

• Samspill i trafikken 

• Gåkultur 

Andre anbefalinger: 

• Handlingsplan for oppfølging av gåstrategien 

• Gjennomføre barne- og ungdomstråkk for hele kommunen 

• Fortsette snarveiprosjektet 

 Anbefalte endringer til kommuneplanens arealdel 

Temakart for hovedgangnett og gangnett 

Bestemmelser og retningslinjer for gange: 

o Generell bestemmelse om at mest mulig av hverdagens behov skal etableres innenfor gang- og 
sykkelavstand fra boligen 

o Generell bestemmelse om at gående, syklende og kollektivtransport skal prioriteres ved planlegging av 
transportsystemet.  

o Bestemmelser om at gåstrategiens innhold og SWOT-metode legges til grunn i alle planer, og som del av 
stedsanalysen   

o Bestemmelser til hovedgangnett (se kap. 6.5 for flere detaljer) 
o Bestemmelser om at gangforbindelser skal tas vare på og forbedres. Dette gjelder særlig: 

- sentrumskjerne og byfortettingssone 
 - forbindelser som betjener viktige målpunkter. For skoler skal hjertesoner styrkes. 
 - forbindelser som gir tilgang til grønnstruktur 

o Bestemmelse om at myke trafikanter skal tas hensyn til i anleggsfasen, samt prioriteres først i 
utbyggingsrekkefølgen 

o Det skal sikres sammenhengende og attraktive gang- og sykkelforbindelser 
o Deler av gjeldende retningslinjer for gange blir bestemmelser 
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8. Sykkelstrategi 

8.1. Innledning og avgrensning av arbeidet 

Syklister er sammen med gående er en del av gruppen “myke trafikanter”. Sykkelstrategien og 
gåstrategien har derfor mange likhetstrekk. Sykling og gåing er aktive transportmidler som bidrar til 
god fysisk og psykisk helse, krever lite areal og begrenser derfor arealbruk. Samtidig bidrar de til å 
redusere klima- og miljøbelastning og gir sosial likestilling. Sykling er en relativ rimelig inngangsbillett 
for å øke omfanget av individuell mobilitet, samtidig som at det er fleksibelt og tidsbesparende.  

De siste årene har vi sett en stor vekst i bruken av el-sykler, sparkesykler og annen mikromobilitet. 
Dette har betydning for sykkelinfrastruktur og reisevaner. Forskning viser at også el-sykling har en 
helsegevinst fordi el-syklister gjerne sykler oftere, lengre og raskere (jf. f.eks Ydersbond og Veisten 
2019). Det er spesielt det at elsyklister kan holde jevnere fart, dvs. at farten ikke går ned i bakker, 
som gjør at den jevne elsyklist er raskere en den jevne ordinære syklist. Det blir interessant å følge 
utviklingen av fordelingen mellom sykling og sparkesykling framover, og ikke minst betydningen 
bysykkelen og sparkesykkeltjenester kommer til ha. I sykkelstrategien legger vi til grunn at 
sykkelinfrastrukturen skal være robust, og at den deles med sparkesykler og annen mikromobilitet. 

God tilrettelegging for sykkel er viktig for å oppnå vekst i sykkeltrafikk og nå målene i 
kommuneplanen. Det er en viktig del av kommunens arbeid og investeringer, og blir vektlagt i 
kommuneplanens arealdel. Tilrettelegging for sykkel bidrar også til å gjøre det mer attraktivt å gå. 
Sykling bidrar til mobilitet på korte og mellomlange strekninger, og spiller derfor en viktig rolle nå 
nullvekstmålet og målene i klima- og miljøplanen. Temaet har fått stadig større plass i planleggingen. 
Det er også bevilget betydelige midler både fra kommunen og i bymiljøpakken for å gjøre det 
enklere, mer attraktivt og trafikksikkert å sykle. Kommunen har organisert gjennomføring av 
sykkeltiltak som et eget ansvarsområde. Alt dette er med på å berike en stadig økende sykkelkultur i 
Stavanger.  

Sykkelstrategien fra 2012 la grunnlaget for dagens sykkelsatsning i kommunen. Prinsippene vi bruker 
er videreutviklet gjennom prosjekter og samarbeid internt i kommunen og i arbeidet med 
sykkelstrategi for Nord-Jæren. De er også forankret i gjeldende kommuneplan. I tråd med 
planprogrammet videreføres prinsippene i gjeldende strategi. Vi har derfor avgrenset arbeidet til å 
oppdatere strategien og tilpasse den til en samlet strategi for den nye kommunen vår.  

Sykkelstrategien og forankringen i kommuneplanens arealdel skal bidra til å sikre at tilrettelegging for 
sykkel ivaretas på gjennom alle plannivå, fra trasévalg til forslag om valgt sykkelløsning, og til det 
endelig fysiske sluttproduktet. Målgruppen for selve sykkelstrategien er planleggere og 
beslutningstakere på de ulike plannivåene i kommunen, de som har ansvar for drift og vedlikehold, i 
tillegg til private aktører og innbyggerne.  

 

8.2. Bakgrunn 

Grunnlaget for Stavangers sykkelsatsning ble lagt i Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 
2011 – 2015. Den forankret visjonen om at Stavanger skal være en trygg og god by å være syklist i. 
Hovedmålet var at hverdagsreiser skal økes fra 12 % til 16 % innen 2015, og en dobling av 
sykkeltrafikken på alle reiser til alle formål samlet fra 7 % til 14 %. Arbeidet med sykkel ble delt inn i 
tre hovedområder: fysisk tilrettelegging, drift- og vedlikehold, og informasjon / kampanjer. Arbeidet 
har vært videreutviklet både i kommuneplanen og gjennom arbeidet med kommunens 
handlingsplaner.  

Stavanger blir stadig mer sykkelvennlig. Kontinuerlig arbeid rettet mot sykling og samarbeid på tvers 
har ført til økning av antall og andel syklister og antall meter med fysisk sykkeltilrettelegging. 
Reisevaneundersøkelsene viser vekst i andel syklende over tid, først og frem sykling til jobb. I 2019 
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var sykkelandelen av alle reiser på 9 %, og av alle jobbreiser på 17 %. Stavanger og Trondheim har de 
høyeste sykkelandelene av de største byene. Stavanger ligger over andelen på Nord-Jæren, som var 
henholdsvis 7 % og 14 % i 2019. Undersøkelsene fra 1998 og 2012 inkluderer kun virkedager, og 
siden sykkelbruken generelt sett er høyere på ukedagene enn i helgene, er trolig økningen noe 
høyere enn det figur 52 viser. 
  

 

Figur 52. Generell utvikling i sykkelbruk og utvikling i sykkelbruk på arbeidsreisen. Undersøkelsene fra 1998 og 2012 viser 
kun virkedager mens undersøkelsene fra 2013/2014 og framover viser alle dager. 

Slik målet ble satt i sykkelstrategien omfattet den sykling til både jobb og skole. Vi har valgt å ikke 
presentere det slik her, men som figur 53 viser er nær halvparten av alle sykkelreiser til og fra jobb 
(46 %) og til og fra skole (6 %).    

Andelen som har tilgang til sykkel har gått ned over tid, fra 81 % i 2013/2014 til 73 % i 2019, hvorav 
12 % har tilgang til elsykkel. Med økt utbredelse av bysykkelen kan det hende at vi over tid vil se at 
flere vil dele sykkel i stedet for å eie egen sykkel. Sykkelbruken varierer noe i ulike deler av 
kommunen. Sykkelandelen er høyest i og omkring Stavanger sentrum og lavest i sonen Sunde/Madla. 
Sykkelandelen er 14 % på alle reiser under 1 km, 11 % på reiser mellom 1 og 3 km og 8 % på reiser 
mellom 3 og 5 km. En andel på 5 % bruker også sykkel på reiser mellom 5 og 10 km. 
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Figur 55. Geografisk variasjon i sykling i Stavanger og blant bosatte i ulike geografiske soner ut fra utviklingsakser og 
Bymiljøpakkens bomsnitt RVU2018/2019. 

 

Figur 56. Geografisk variasjon i sykling i Stavanger og for reiser til ulike geografiske soner ut fra utviklingsakser og 
Bymiljøpakkens bomsnitt RVU2018/2019. 
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For å få mer innsikt i befolkningens sykkelvaner, 
har Stavanger gjennomført en egen 
brukerundersøkelse for sykkel hvert annet år 
siden 2013. Den er spisset mot syklende som er 
i jobb. Nøkkeltall fra undersøkelsen i 2019 viser 
at kommunen er på rett vei. Andel daglige 
helårssyklister er doblet fra 6 % i 2013 til 12 % i 
2019 (jobbreiser). Samtidig har den daglige 
bilbruken om vinteren gått ned fra 55 % i 2013, 
til 38 % i 2019. 27 % svarer at de vil sykle oftere 
neste år. 88 % av syklistene mener bilister tar 
hensyn til syklistene, og hele 75 % mener 
sykling er en god løsning på køproblemene i 
regionen.69 % mener at politikerne bør satse 
mer på sykkel som transportmiddel. 

Viktige grunner for å sykle til jobb/skole 
(Sykkelundersøkelsen 2019):  

• Enkelt 

• Effektivt 

• Miljø 

• Helse /trene / komme i form 

• Billig/økonomi 

Viktige grunner for ikke å sykle oftere til jobb/skole (Sykkelundersøkelsen 2019):  

• Været 

• Tar for lang tid / må rekke noe / skal hente/levere barn / rekke ungenes fritidsaktiviteter eller 
lignende 

• Det er for langt å sykle 

• Orker ikke / vil ikke bli svett / ønsker ikke å skifte klær etc. 

• Enklere å gå / liker å gå / mosjon ved å gå  

• Har ikke sykkel / ødelagt sykkel 
 

Overordnede føringer 

Av FNs bærekraftsmål er det særlig mål 3 om god helse, mål 11 om bærekraftige byer og samfunn og 
mål 13 om å stoppe klimaendringene som er viktige fundament for sykkelstrategien. Flere 
overordnede føringer, i tillegg til kommunens egne planer, peker i samme retning for å øke antall 
syklende. Felles for alle er nullvekstmålet om at det skal ikke være vekst i personbilbruken i de store 
byene, nullvisjonen om at ingen skal bli hardt skadd og drept i trafikken, og at folkehelse er en 
premiss i planleggingen.  

Det er flere overordnede planer, strategier og mål som omhandler sykkel, og som gir føringer til 
kommuneplanen: 

Nasjonale mål  

• Nasjonal sykkelstrategi 2014 – 2023 (datert feb. 2012) har som hovedmål at sykkeltrafikken skal 
utgjør 8 % av alle reiser innen 2023. Et av delmålene er at 80 % av barn og unge skal gå eller 
sykler til skolen 

• Nasjonal transportplan 2022-2033 har et langsiktig mål om at sykkelandelen i byområdene skal 
være 20 %, og 8 % på landsbasis.  

Figur 57. Andel som svar hver dag på transportmiddelbruk i 
løpet av en arbeidsuke til jobb sommer og vinter. Kilde: 
Stavangers sykkelundersøkelse, Markedsføringshuset/Innsikt 
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Regionale mål  

• Sykkelstrategi for Nord-Jæren 2017-2032 har visjonen om å oppnå en attraktiv og trygg 
sykkelhverdag for hele befolkningen på Nord-Jæren slik at flere velger å sykle. Hovedmålet er å 
doble sykkelandelen fra 7 % til 14 % innen 2032, og doble andelen jobbreiser fra 12 % til 24 % 
innen 2032. Den inneholder prinsipper for å tilrettelegge for en attraktiv og trygg sykkelhverdag, 
og prinsipper for urbane og mer landlige områder. Den framhever også at det skal være enkelt og 
trygt å sykle, og at kunnskap om sykling skal forbedres. 

• Regionalplanen for Jæren. Regionen ligger framme i nasjonal sammenheng på andel sykkelreiser. 
For å få flere bilførere over til sykling må det oppleves som effektivt, trygt og gøy. Det skal 
planlegges for et sammenhengende sykkelnett mellom tettstedene og langs hovedruter – med 
forbindelser som er direkte, attraktive, trygge og sikre. 

 

8.3. Hva har vi? 

Gjeldende kommuneplan (2019-2034) legger til grunn at flere skal løse transportbehovet sitt ved å 
sykle. Vi ønsker derfor å tilrettelegge for en byutvikling og en infrastruktur som gjør det enkelt å sykle 
til ulike gjøremål i hverdagen. Målet i sykkelstrategien for Nord-Jæren om en dobling av sykkeltrafikk 
ble konkretisert. Vi legger derfor til grunn målet om minst en dobling av sykkelbruken i Stavanger fra 
2019 og fram til 2034. Det vil si: 

• fra 9 % til 18 % av alle reiser  

• fra 15 % til 30 % på hverdagsreiser (jobb/skole). 

Sykkelstrategi 2019 – 2030 er en gjennomføringsstrategi, og bygger på tidligere strategi og 
kommuneplanen. Den har fire satsningsområder:  

1. Sikkerhet: Vi skal øke antall syklister uten å øke antall ulykker blant syklister.  
2. Informasjon og kampanjerl: Øke andel syklister som gir oss karakteren 5 eller 6 i vår 

spørreundersøkelse.  
3. Drift og vedlikehold: Stavanger skal ha de best vedlikeholdte sykkeltraseene i Norge.  
4. Tilrettelegging og utbyggingl: Vi skal årlig øke sykkelandel på jobbreiser med 1%. Stavanger skal 

være den beste sykkelbyen i Norge. 
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Figur 58. Temakartet for sykkel i gjeldende kommuneplan. 

Kommunens hovedsykkelnett fastsettes i kommuneplanen. I bestemmelsene er det tilhørende krav 

om standard, som er basert på visjonen om å etablere et sammenhengende hovedsykkelnett med 

løsninger der syklister ikke trenger å dele areal med gående eller kjørende.  

Temakartet viser det fremtidige hovednettet, og er juridisk bindende. Noen deler er allerede 

opparbeidet med ønsket eller tilfredsstillende standard, mens andre deler blir oppgradert i fremtidig 

reguleringsplaner og byggeprosjekter.  

I tillegg til temakartet vist i kommuneplanen så har kommunen et skiltet hovednett i form av 

navngitte hovedruter og supplerende hovednettforbindelser (hovedlenker). Disse eksisterende 

sykkelrutene og forbindelsene er også kartfestet, og brukes som grunnlag for drift og vedlikehold og 

informasjon til innbyggerne om det etablerte hovednettet. 
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Sykkelnettet i Stavanger baserer seg på sykkelhåndbokas hovedprinsipper, med hovednett og 

lokalnett. I tillegg har Stavanger en stamrute for sykkel, dvs.sykkelekspressvei. Denne er overordnet, 

og er sykkelnettets grunnstamme. Dette gir et sykkelnett som består av følgende tre nivåer: 

1. Sykkelstamvei: Den ligger parallelt med motorvei E39, binder Stavanger sentrum sammen med 

Sandnes sentrum via Forus, og er forbehold syklister. Den er under bygging og skal stå ferdig i 

2023. 

2. Hovednett: Disse binder sammen kommunedeler, sentrum og viktig målpunkt. Her skal det være 

effektivt, trygt og komfortabelt å sykle, med et eget anlegg for syklende som er separat fra 

gående og motorisert ferdsel. 

3. Lokalnett: Disse binder sammen boligområder og deler av bydeler med lokale målpunkt. 

Bydelsnettet skal gi stor grad av trygghet på lite trafikkerte bilveger. 

Hovedsykkelnettet har det overordnede blikket. Det er knyttet egne bestemmelser til hovednettet, 
som gir føringer for utforming med valg av standarder og løsninger. Håndbøkene til Statens vegvesen 
sier at normal maskevidde på hovednettet er 500 – 800 meter, men noe mindre i sentrale 
byområder. Dette gjenspeiles i stor grad i kommunens hovednett.  

Til enhver tid er deler av hovedsykkelnettet berørt av planarbeid og byggearbeid på ulike nivå.  

Rennesøy og Finnnøy har ikke tilsvarende temakart som viser nett for sykkel, men omtaler sykkel i 
retningslinjer og bestemmelser.  

Kartet under gir oversikt over status på utviklingen av gjeldende sykkelnett i Stavanger per vår 2021 
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Figur 59. Status på gjeldende hovednett våren 2021. 

Ved regulering og byggeprosjekter blir hovednettet konkretisert i løsningen for den aktuelle 
strekningen. Det hender at det er hensyn som medfører justeringer i forhold til kommuneplanens 
temakart. Det kan dreie seg om endringer i form av justering av ruter og opprettelser av nye viktige 

Forklaring farger: 

Hvit: Sykkelstamveien 

Rød: Etablert med separat 
løsning 

Lilla: Regulert, men ikke bygget 
separat løsning 

Blått: Underplanlegging (på et 
eller annet nivå) 

Gult: Gang- og sykkelvei, blandet 
trafikk osv.  
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lenker. Kommuneplanen gir gjennom temakart og bestemmelser viktige føringer for utvikling av 
hovednettet og standarden på tilretteleggingen.  

Prinsippløsninger / sykkelløsninger for hovedsykkelnettet i Stavanger 

Aktuelle 
sykkelløsninger 

Beskrivelse  Kommentar 

Enveisregulert 
sykkelvei med 
fortau  

Sykkelfelt på egnet nivå og kantstein 
mellom kjørebanen og fortau. 

Syklister skal følge trafikken (sykle på høyre side) 

Lik vikeplikt som for bilister 

Sykkelfelt på nivå 
med veibanen 

Stiplet linje mellom kjørebane og 
sykkelfelt 

Egnet der fartsgrensen er 50 km/t 
eller lavere, og relativt høy 
trafikkmengde. 

Syklister skal følge trafikken (sykle på høyre side) 

Lik vikeplikt som for bilister 

Sykkelprioritert 
gate 

Er en gate for syklister, der det 
tillates noe biltrafikk som kjøring til 
eiendommer og varelevering.  

Fotgjengere har fortau (eget areal). 

Syklister sykler i blandet trafikk.  

Gata gis optisk innsnevring gjennom 
utforming og opphøyde kryss for å 
begrense fartsnivå. 

Kjørebanen skal ha rødt dekke.  

Egnet der fartsgrensen er 30 km/t og 
biltrafikken er lav, under 2000 i 
gjennomsnittlig årsdøgntrafikk 
(ÅDT).  

Syklister skal sykle i kjørebanen.  

Motoriserte kjøretøy skal ta spesielt hensyn syklende. 

Syklistene gis prioritet på strekning. Sidegatene skal 
fortrinnsvis ha vikeplikt. 

Sykkelvei Toveis sykkeltrafikk, uten 
tilrettelegging for gående. 

Etableres der det ikke er behov for tilbud til gående 

Sykkelvei med 
fortau 

Sykkelvei skilt fra fortau med ikke-
avvisende kantstein 

En oppgradert gang- og sykkelvei 

Sykkelvei med 
turvei 

Toveis sykkelvei med eget tilrettelagt 
areal for gående ved siden av eller i 
nærheten med grusdekke.  

Sykkelinfrastruktur gjennom turområder. 

Sykkelveien skal ha fast jevnt dekke.  

Gang- og sykkelvei Delt areal for både gående og 
syklende. 

Ikke ønsket løsning på hovednett for sykkel, men kan være 
aktuell på lokalnett, og prioritert lokalnett der antall gående 
er lavt.  

Syklende må tilpasse seg gående. 

Blandet trafikk Gater uten spesielt anlegg for 
syklende.  

Egner seg ikke på hovednett, kun ved 
lav biltrafikk.  

Det er aktuelt på lokalnettet der trafikkmengden er lav.  
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Målet å få samme språkbruk, opprydning i ordbruken og 
lik termologi i alle ledd. For å unngå at det ikke oppstår 
misforståelser og lignende.  

 

Utfordringer 

Valg av kompromisser ved motstridende krav både i og 
utenfor kommuneplanen (KP) 

Har hovednett og prinsipper, men ikke alltid lett å 
oppfylle de i den bebygde byen. KP utfordrer 
enkelte andre regelverk. 

Enkelte av bestemmelsene har ikke 
kommuneplanen hjemmel for å styre 

Prioritering av transportformer ved begrenset areal 

 Eks. kollektiv og sykkel i samme trasé, sykkel og 
gående i turområder, terreng osv.  

Sikre sykkel gjennom alle plannivå og helt frem til bygging 

Etter hvert som man graver dukker ned i 
detaljeringsnivå, dukker det opp av og til utfordringer som krever kompromisser  

Valgene bak kompromisset bør dokumenteres mer 

Krevende å planlegge/bygge i bebygde område 

 I sentrale områder er det mange ulike hensyn å ta og veie opp mot hverandre.  

 

Finansiering  

Det settes av midler til sykkel i kommunen i hovedsak gjennom to kanaler: 

• Egne kommunale midler til sykkelprosjekter 

• Bymiljøpakken, hvor det er satt av 1 milliard til sykkelprosjekter i kommunene på Nord-
Jæren. De sentrale delene av kommunene prioriteres i første omgang. I tillegg er 
sykkelstamveien fullfinansiert av staten. 

Prioriteringskriteriene for finansiering av sykkelprosjekter i bymiljøpakken er at de må være en del av 
hovednettet og innenfor en radius på 3 km fra kommunesentrene. I tillegg gjelder kriterier som 
eksisterende situasjon, målpunkt, maksvidde, fremtidig situasjon, kostnader og planstatus.  

 

8.4. Hvor vil vi? 

Kommunens nye arealstrategi legger vekt på å bruke og utvikle arealene innenfor byggesonen der 

aktiviteten er størst. Denne legges til grunn for prioriteringer i sykkelstrategien. Ved å tilrettelegge 

for syklende mellom bosted og hverdagslige gjøremål, vil byen og syklister bidra til aktivt liv og gjør 

kommunen levende. Dersom korte bilturer erstattes med gåing og sykling kan denne andelen økes 

fra dagens 33 % til 41 % (jf. kapittel 4 og Bayer 2020). For å bidra til aktiv og bærekraftig mobilitet 

gjennom tilrettelegging for syklende, foreslår vi å følge visjonen fra sykkelsatsingen: Stavanger er en 

trygg og god kommune å være syklist i. Sykkelen er et naturlig transportmiddelvalg. 

Figur 60. Prinsippskisse av sykkelprioritert gate i 
gatenormen med fortau, sideareal, rødt dekke og 
ensidig parkering. 
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Vi bidrar til å nå kommunens visjon om å være grønn spydspiss, skape gode hverdagsliv og være 
regionmotor ved å få flere til å sykle. Samtidig bidrar dette til regionens forpliktelse om å nå målet 
om nullvekst i biltrafikken. Flere syklende og gående, supplert med flere kollektivbrukere, vil bidra til 
færre kjørende. Dette vil igjen styrke sikkerheten for de myke trafikantene, og bidra til å nå visjonen 
om null drepte og hardt skadde i trafikken. Erfaringer fra andre steder viser at flere syklister øker den 
kritiske massen av syklister og reduserer risikoen for ulykker. Temakart og bestemmelser skal 
oppdateres og videreutvikles slik at det skal være enkelt å løse transportbehovet på korte og 
mellomlange strekninger med sykkel. Vi har derfor følgende mål: 

Hovedmål 

- Flere skal sykle i et sammenhengende, attraktivt og trygt sykkelnett.  

 

Hovedresultatmål er at i 2040 skal bynær sykkelandel være minimum 20 % av alle personreiser og 8 
% på øyene. 

Fokuset frem til nå har vært på jobbreiser, hvor vi har fått en god økning. Det ligger et stort potensial 
i å øke sykkelandelen til andre reiseformål som for eksempel til fritid og handel, og samtidig bidra til 
at jobbreiser øker antallet andre sykkelreiser. Dette kan bidra til å berike sykkelkulturen vår. I 
strategien legger vi derfor vekt på at jobbreisen skal bidra til ringvirkninger slik at vi oppnår at flere 
grupper bruker sykkel til flere gjøremål i hverdagen. 

Det er i tråd med ambisjonene som ligger i nasjonal transportplan, og differensieringen som gjøres 
mellom by og land. For å nå kommunens klimamål om at 70 % av alle reiser skal være miljøvennlige, 
må vi legge til rette for at sykkel blir et naturlig reisemiddelvalg til de fleste gjøremål. Jobbreiser er 
fortsatt en viktig del, men det foreslåes å utvide satsningen til alle viktige gjøremål i hverdagen som 
fritidsreiser, handlereiser  og skolereiser. For å oppnå dette har vi følgende delmål: 

Delmål  

- Hovednettet skal være trygt, komfortabelt og sammenhengende 

- Hovednettet skal være separert fra gående og motorisert trafikk 

- Sykkelen skal inngå som en integrert del av byliv og gaterom, og bidra til god sykkelkultur. 

- Hovednettet og viktige lokalnettforbindelser skal ha god fremkommelighet og komfort 
hele året. 

 

Delresultatmål er at 80 % av befolkningen skal bo nærmere enn 200 meter fra sykkelnettet, 
medregnet både hovednett og viktige lokalforbindelser. Andre delresulatetmål er at 90 % av barn og 
unge gå eller sykle til og fra skolen i 2040, og sykkelandelen på jobbreiser (arbeidsreiser) skal øke 
med 1 % årlig.  

Med Stavangers sykkelsatsning har kommunen ledet an arbeidet for å oppnå en enklere 
sykkelhverdag på Nord-Jæren. Vi vil fortsette å strekke oss for å finne gode løsninger for Stavanger 
og regionen, og bidra til innovative løsninger. Med elsparkesyklenes inntog har vi sett utfordringer i 
gjeldende regelverk med bruk av fortau, parkering osv. Det har også gjort det tydelig at det er behov 
for å ha gode løsninger både for syklende og gående. Vi må derfor planlegge for et fullstendig system 
for syklende som inkludert elsparkesykkel og annen mikromobilitet, og hvor fortau ikke kan regnes 
med som en løsning for syklende (voksne). 
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Det er ikke alltid lett å tilrettelegge for sykkel overalt, og det må inngås kompromisser der hensynet 
til andre formål må gå foran hensynet til syklister. Valgene bak eventuelle kompromisser må gjøres 
tydelig. Det viktigste er å ivareta sikkerheten til myke trafikanter.  

 

8.5. Hvordan gjør vi det 

Temakartet for hovedsykkelnettet viser planlagt hovednett for sykkel. Hensynet til hovednettet må 
ivaretas på neste plannivå, med løsninger og standarder på tilretteleggingen for syklende. 
Kommuneplanen har også identifisert lokalnett for sykkel med tilhørende bestemmelser.  

Prinsippene i Stavanger utvides og tilpasses for også å gjelde for kommunedelene Finnøy og 
Rennesøy. Vi foreslår tilpasninger i krav til sykkelanlegg i sentrale deler av Stavanger og på øyene, og 
tydeliggjøre at viktige lokalnettforbindelser skal prioriteres på lik linje som hovednettet. Det kan 
dreie seg om forbindelser til skole, kommunedelssenter og steder med mange syklende. Vi legger 
vekt på at sykkelsystemet skal tilpasses alle brukergrupper fra 8 til 80. Vi bruker følgende 
hovedprinsipper i planleggingen for sykkel: 

- skille mellom syklende, gående og kjørende 
- følge kjøreretning  
- kryssing i plan som prioriterer gående og syklenes framkommelighet og trafikksikkerhet 

gjennom god kommunikasjon mellom trafikantene (ev. attraktiv planskilt kryssing til skole 
og/eller som del av turveinett) 

- unngå omveier 
- gjøre sykkelnettet lesbart gjennom tilrettelegging, merking (symboler og rødt dekke) og 

skilting 

Innsatsområdet direkte i KPA er rullering av hovedsykkelnettet i kommunen, i tillegg til å inkludere 
Rennesøy og Finnøy. Viktige lokalnettforbindelser introduseres som et nytt ledd i hierarkiet. 
Bestemmelsene rulleres, men med en spesielt innsats på sykkelparkering.  

Vi anbefaler å videreføre dagens oppfølgende innsatsområder. De er knyttet til fysisk tilrettelegging, 
drift og vedlikehold, og informasjon og kampanjer.  

Fysisk tilrettelegging 

• Tilrettelegge og bygge et hovedsykkelnett og viktige lokalnettforbindelser  

• Planlegge, prosjektere og bygge sykkelinfrastruktur adskilt fra gående og motorisert kjøretøy 

• Etablere et trygt og sammenhengende sykkelnett med tett maskevidde 

Drift og vedlikehold 

• Utbedringer av farlige strekninger og punkt  

• Høy standard på drift av sykkelstamveien, hovedsykkelnett og prioriterte 
lokalnettforbindelser  

• God drift og vedlikehold av sykkelnettet, hele året rundt  

Erfaringene fra VOF (Varsel og feil) er gode. Dette er et verktøy der innspill til konkrete feil og 
mangler kanaliseres og registreres. Det er slik sett et verktøy for samarbeid mellom innbyggere og 
kommunen. Det bidrar rask tilbakemelding og oppfølging av enkle feil og mangler. Registeringen 
bidrar også til oversikt og henvendelser som kan ta noe lengre tid. Det er likevel behov for å utvikle 
løsninger på hvordan å følge opp meldinger som kommer inn, og meldinger som gjelder veinett som 
kommunen ikke har ansvar for. Det kan også videreutvikles til også brukes som en strategisk 
dialogplattform med befolkningen om konkrete tiltak, som manglende nedsenk av kantstein, hull i 
asfalt osv. 
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Informasjon og kampanjer 

• Fremme sykling som reisemåte, sykkelkultur og god atferd i trafikken 

• Nå frem med viktig informasjon om sykling til alle trafikantgrupper 

 

Det er viktig å sikre at sykkel er ivaretatt i alle ledd, fra overordnet planlegging, reguleringsplaner, 
byggesaker og til det ferdige fysiske rom. Dette gjøres blant annet ved å  tydeliggjøre hvilke 
sykkelløsninger som anbefales, og bruke riktige faguttrykk for å unngå misforståelser. På sikt kan vi 
da oppnå gode, trygge og sammenhengende sykkelnett.  

Ved å beskrive, illustrere og vise bilder av hva som er god sykkelinfrastruktur, hvor de ulike 
løsningene egner seg, i tillegg til fordeler og ulemper, kan sykkelstrategien bidra til å ivareta sykkel 
bedre i alle ledd. Dette er igjen med å videreutvikle god sykkelkultur, fordi det vil bli  enklere å 
fremme sykkel som transportmiddel. Dette gjelder også for varelevering med sykkel, som blir stadig 
mer populært i sentrale områder.  

Alle sykkelturer starter og slutter med sykkelparkering. Det er viktig å løfte fram eksempler på god 
sykkelparkering i praksis og fronte disse i planer og byggesaker. Dette kan inngå i veiledning til 
mobilitetsplaner. 

Etter hvert som kommunen fortettes blir det viktigere med de grønne lungene for innbyggere, både 
som rekreasjon og snarvei. Viktige sykkelruter går også gjennom grønne områder. Det er da viktig at 
løsningen for sykkel tilpasses stedet. Vi har vurdert om vi skal introduseres grønne ruter og/eller 
viktige lokalforbindelser, og anbefaler at vi ikke introduserer en ny kategori ruter i denne omgang. 
Mye brukte forbindelser som ikke inngår i hovednettet, kan heller sees på som viktige 
lokalnettforbindelser og gis prioritet til en tilpasset oppgradering.  

 

Forslag til endring av temakartet hovedsykkelnettet  

Det er foretatt små justeringer, oppdateringer basert på nyere reguleringer. Kartet viser forslag til 
nye lenker i sentrale deler av kommunen. I tillegg viser kartet noen få steder hvor det er vedtatt eller 
foreslått å ta ut forbindelser av hovednettet. 

De største utvidelsene av hovednettet er Gausel, Dusavik og Stokka. Ellers er de største endringene 

knyttet til inkluderingen av prioriterte lokalnettforbindelser.  

Flere av de nye lenkene foreslås som prioriterte lokalnettforbindelser. Dette begrunnes ut fra at de 
bør oppgraderes fra vanlig lokalnett, men ikke oppfyller alle prinsippene til hovednettet. Et eksempel 
på dette er når lenken gir lokal tilføring til sykkelnettet, men ikke binder sammen flere områder, som 
for eksempel på Kvernevik og Madlasandnes. Forbindelsene er viktig for at de berørte i områdene 
skal komme seg til hovedsykkelnettet.  Vi anbefaler at disse bør vises på temakartet sammen med 
hovednettet, men ha egen farge slik at skillet mellom hovednettforbindelse og prioriterte 
lokalnettforbindelser enkelt kan fanges opp.  

Sykkelnettet er utvidet til å inkludere Rennesøy og Finnøy. Nettet på øyne er foreslått som prioriterte 
lokalnettforbindelser. Vi begrunner dette primært ut fra at de ikke binder sammen kommunedeler, 
og at ute på øyene er det mange stedlige hensyn som må ivaretas. På flere av disse strekningene er 
det regulert eller opparbeidet gang- og sykkelvei. Sentrale deler av sentrene Judaberg og Vikevåg er 
foreslått som vanlig hovednett, for å knytte seg mot bestemmelsene for hovednett. 
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Figur 61. Forslag til endring i hovednett sykkel sentrale kommunedeler. 
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Figur 62. Forslag til prioriterte lokalnettforbindelser i kommunedelene Rennesøy og Finnøy og status på dagens tilbud. 

  

Forslag til endring i bestemmelser  

Innholdsfortegnelsen: Sykkel er ikke lett å finne i innholdsfortegnelsen til bestemmelsene. Det er ikke 
eget punkt, men inngår i andre punkter. Vi foreslår at det tas med som underpunkt hvis det ikke blir 
for uoversiktlig.  

Rekkefølge: I bestemmelsene om parkering kommer bilparkering. Vi foreslår å legge sykkelparkering 
først. 

Sykkelparkering: Regionalplanen differensierer sykkelparkering etter arbeidsplass- og 
besøksintensitet. Om den er høy eller lav, og bolig utenom. Våre bestemmelser er i tråd med 
regionalplanen. Vi ser det kan være behov for å etablere flere plasser enn det normen tilsier. Det har 
f.eks. vært diskutert om dagligvare- og nærbutikk bør presiseres i normen for å sikre tilstrekkelig 
antall sykkelparkeringsplasser. Siden vi har en minimumsnorm, foreslår vi å beholde kravene til antall 
plasser. Behovet for flere plasser må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Frem mot høringen skal det 
vurderes om det er flere kategorier som skal ha egne krav til sykkelparkering, eks. skoler og butikker. 

Den største endringen på sykkelparkering er at gjesteparkering for bolig er skilt ut, og at det skal 
være egne private separate sykkelboder i boligprosjekter 

 

Anbefalinger til reviderte bestemmelser om sykkelparkering nedenfor. Nye bestemmelser er i rødt, 
eksisterende som beholdes er i svart, og kryss over de som styrkes.  

Bestemmelser for sykkelparkering 

a. Sykkelparkering skal ha enkel tilkomst og etableres nærmest inngang eller målpunktet. 
Gjesteparkering skal være ved hovedinngang. 

b. Sykkelparkering, unntatt gjesteparkering for sykkel, skal være under tak og med låst 
adkomst. 

c. Sykkelparkering i boligprosjekter skal tilby private separate sykkelboder for hver boenhet.  
d. Sykkelparkering i bod skal komme i tillegg til, og ikke på bekostning av annet bodareal.  

Forklaring farger 

Farge på øyene viser dagens status 

Lilla: regulert / bygget fortau 

Turkis: regulert / bygget G/S 

Rødt: uregulert / trafikkareal 
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e. Minimum (5%) 10 % av sykkelplassene skal tilrettelegges for større sykler/sykkelhenger.  
f. Ved valg av stativ skal det være mulig å låse fast rammen til sykkelen, og stativ skal kunne 

støtte sykkelen.  
g. Ved valg av to etasjers stativ skal toppetasjen være hydraulisk, og det skal alltid være 

alternative stativ i tillegg.  
h. Sykkelparkering skal følge kommunens Norm for Offentlig sykkelparkering (lenke) og 

prinsippene i Sykkelparkeringsveilederen (lenke). 
a. https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/vei-og-

trafikk/veinorm/sykkelparkering/offentlig-sykkelparkering.pdf 
a. https://www.stavanger.kommune.no/vei-og-trafikk/stavanger-pa-

sykkel/sykkelparkeringsveileder/#10784 
i. Parkeringsplasser for vanlig sykkel skal være minimum 0,7x2 meter per plass, og for 

lastesykkel minimum 1,2x2,7 meter per plass. Arealkravene kvalitetsikres mot høringen 
j. 5 % av sykkelplassene settes av til gjesteparkering lokalisert nært inngangsparti. 

 

Tabellen for sykkelparkering anbefales oppdatert til å følge samme logikk som bilparkering når det 

gjelder gjesteparkering. Bestemmelsene for sykkelparkering vil bli mer utfyllende, spisset og med 

konkrete nye krav til boligprosjekter. Revidert tabell under erstatter bestemmelsen om minimum 5 % 

gjesteparkering ved boliger.  

Arealkategori Grunnlag per 

parkeringsplass 

Sone 1 Sone 2 Sone 3 

Bolig  Boenhet Min. 2,5 Min. 2,5 Min. 2,5 

Gjesteparkering for bolig Boenhet Min. 0,5 Min. 0,5 Min. 0,5 

Næringsbebyggelse 100 m2 BRA Min. 3 Min. 2 Min. 0,5 

 

 

 

Det mangler gode parallelle traseer til fv. 44 og rv.509/fv.509. Tilrettelegging på disse traseene er 
også viktig for maskevidden i nettet og for å nå målpunkt på strekningen. Vi anbefaler derfor å 
videreføre denne bestemmelsen. 

 

Bestemmelser for sykkelnettet 

Gjeldende bestemmelser må presiseres, tydeliggjøres og spisses, med vekt på separerte løsninger 

som er lesbare, effektive, sammenhengende og trygge, og uten systemskifter. Samtidig må også 

bredden av   sykkelløsninger synliggjøres bedre, i tillegg til at løsningene må tilpasses gaten/veiens 

funksjon. Andre tiltak som knyttet til fartsgrense, biltrafikk, trafikkdempende tiltak osv. skal også 

gjøre det mer attraktivt å sykle.  

https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/vei-og-trafikk/veinorm/sykkelparkering/offentlig-sykkelparkering.pdf
https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/vei-og-trafikk/veinorm/sykkelparkering/offentlig-sykkelparkering.pdf
https://www.stavanger.kommune.no/vei-og-trafikk/stavanger-pa-sykkel/sykkelparkeringsveileder/
https://www.stavanger.kommune.no/vei-og-trafikk/stavanger-pa-sykkel/sykkelparkeringsveileder/
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Anbefalinger til reviderte bestemmelser om sykkelnettet nedenfor. Nye bestemmelser er i rødt, 
eksisterende som beholdes er i svart, og kryss over de som styrkes. 

 

2.3.3 Bestemmelser og retningslinjer om sykkel- og gangnettet (pbl § 11-10 punkt 2, 4)  

2.3.3.1 Bestemmelser om sykkelnettet  

1. Ved all regulering og opparbeiding av eksisterende og nye gater/veier som omfatter hovednett for 

sykkel, jf. temakart skal:  

a) syklister være separert fra øvrige trafikantgrupper. 

b) hovednettet være lesbart og effektivt, med tydelig oppmerking og skilting. 

c) hovednettet være sammenhengende, trygt og uten systemskifter. 

d) hovednettet opparbeides med et fast, jevnt dekke med god friksjon 

e) sykkelløsningen være tilpasset gaten/veiens funksjon, trafikkmengde og fartsnivå. Se 

prinsipper i sykkelstrategi («LENKE til vår strategi») for oversikt over aktuelle 

sykkelløsninger. 

f) det ved en årsdøgntrafikk (ÅDT) over 4000 for bil, planlegges for sykkelfelt / enveisregulert 

sykkelvei med fortau. Bredden skal være 1,7 – 2,5 meter. Alternativt sykkelvei med fortau. 

g) syklister prioriteres i kryss med mer enn 4000 ÅDT bil. 

h) det ikke tilrettelegges for parkering i gater/veier som medfører konflikt med sikker sykling. 

i) valg av sykkelløsning omtales og begrunnes i saksfremlegg. 

j) det vurderes om det kan tilrettelegges bedre på eksisterende driftet hovednett.  

k) hovednettet bli planlagt og opparbeidet separert fra øvrige trafikantgrupper, med 
gjennomgående standard uten systemskifter.  

l) det reguleres sykkelfelt (eller enveisregulert sykkelvei eget punkt?) med bredde 1,7 - 2,5 
meter i gater/veier der årsdøgntrafikken (ÅDT) for bil er eller forventes å være mer enn 4000 i 
2030.     hva med ådt under, sykkelfelt er ikke automatisk utelykket ved ÅDT over 4000 
skal valg av sykkelløsning være sykkelfelt eller enveisregulert sykkelvei med fortau, men en 
bredde på 1,7 – 2,5 meter 

m) hovednettet markeres tydelig med oppmerking og skilting i gater/veier med mindre enn 4000 
ÅDT bil.  

 

Bestemmelser for ny sykkelnett-kategori, viktige sykkelnettforbindelser 

Ved all regulering og opparbeiding av eksisterende og nye gater/veier som omfatter viktige 
lokalnettforbindelser for sykkel, jf. temakart skal:  

a. sykkelnettet skal tilstrebes å ha samme standard som hovednettet. 
b. hensynet til stedlige kvaliteter ivaretas. Eks. Jordvern og kulturminner 

 

Bestemmelse for lokalnett 

Her er det kun små justeringer, for eksempel skal det ikke lengre hete bydelsnett. 

2. Ved all regulering og opparbeiding av eksisterende og nye gater/veier som berører bydelsnettet 
(endres til lokalnett) for sykkel skal:  

a. bydelsnettet gis en tydelig markering ved oppmerking og skilting i gatene/veiene.  

b. bestemmelse Bestemmelser om fv.44 og rv.509, kollektiv og sykkel 2.3.3.1 pkt 1 gjøres 
gjeldende ved trafikkmengde over 4000 ÅDT bil eller ved høy sykkeltrafikk.   
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 lokalnettet skal opparbeides med jevnt dekke som har god friksjon. 

3. Ved all regulering og opparbeiding av sykkelveinettet skal det tas nødvendig hensyn til barns lek og 
opphold, fotgjengere og naturmangfold. 

 

Viktige hovedpunkt 

Hovedmål: 

→ Flere skal sykle i et sammenhengene, attraktivt og trygt sykkelnett.  

Hovedresultatmål: 

→ I 2040 skal bynær sykkelandel være minimum 20 % av alle personreiser og 8 % på øyene. 

Delmål:  

→ Hovednettet skal være trygt, komfortabelt og sammenhengende                               

→ Hovednettet skal være separert fra gående og motorisert trafikk 

→ Sykkelen skal inngå som en integrert del av byliv og gaterom, og bidra til god sykkelkultur. 

→ Hovednettet og viktige lokalnettforbindelser skal ha god fremkommelighet og komfort hele året.  

Delresultatmål: 

→ 80 % av befolkningen skal bo nærmere enn 200 meter fra sykkelnettet. 

→ Sykkelandelen på jobbreiser (arbeidsreiser), skal øke med 1 % årlig. 

Hoved innsatsområder i direkte i KPA: 

→ Rullering av hovedsykkelnettet i kommunen, i tillegg til å inkludere Rennesøy og Finnøy. 

→ Introduksjonen av viktige lokalnettforbindelser i sykkelnettet.  

→ Rullering av bestemmelsene for sykkel. 

→ Spisset og tydeligere krav til sykkelparkering for boliger. 

Oppfølgende innsatsområder 

→ Fysisk tilrettelegging 

→ Drift og vedlikehold 

→ Informasjon og kampanjer 

Anbefalte endringer til kommuneplanens arealdel 

Generelle innspill til bestemmelsene 

Gjøre det enklere å finne fram til bestemmelsene for sykkel. Sykkel er ikke lett å finne i innholdsfortegnelsen, er ikke 
eget punkt, men inngår i andre punkter.  

I bestemmelsene om parkering bør sykkelparkering løftes og plasseres foran bilparkering 

Temakart 

→ Rullering av temakart for hovednettet, små justeringer, oppdateringer basert på nyere reguleringer, nye lenker, i 
tillegg til noen få lenker som utgår.  

→ Innfører nytt nivå, viktige lokalnettforbindelser, som skal være på temakartet sammen med hovednettet.  
o De største endringen skjer på Gausel, Dusavik, Stokka, Kvernevik, Madlasandnes, Rennesøy og Finnøy. 

Bestemmelser 

→ Videreutvikle bestemmelsene, både for sykkelparkering, hovedsykkelnett, viktige lokalnettforbindelser, og 
lokalnettet.   

→ Hovedendringene: 

• Ha et skille for sykkeltilrettelegging mellom by og land, for å dekke hele den nye kommunen.  

• Link til de ulike prinsippløsningene for fysisk sykkeltilrettelegging, inkl. illustrasjoner.  

• Sikre egen privat sykkelparkering i bod for hver boenhet 

• Sikre at sykkelnettet blir omtalt i alle saker som berører nettet.  
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9. Strategi for kollektivtransport 

9.1. Innledning og avgrensning av arbeidet 

Kollektivsystemet har en viktig rolle i transportsystemet i Stavanger, og består av flere ulike 
transportmidler som busser, båter, ferger, taxi, jernbane og fly. I tillegg har vi de siste årene fått flere 
delingsordninger for bil, sykkel og el-sparkesykler som inngår som en viktig del av tilbudet. 
Kollektivtransport er viktig og arealstrukturerende for byutviklingen i Stavanger. 
Byutviklingsstrategien har lenge dreid rundt fortetting i sentrum og knutepunktene langs bussveien 
og Jærbanen.  Bussveien og Jærbanen ligger som ryggraden i et stort mobilitetssystem i Rogaland.  

Utviklingen på transportområdet går fort, noe som gir kollektivtransporten nye muligheter både når 

det gjelder teknologi og bussmateriell. Innenfor mikromobilitet arbeides det med å forbedre og 

utvikle nye transporttjenester som kan bidra til enda bedre og flere transporttjenester. Ny teknologi 

innenfor kjøretøy, drivstoff og trafikkstyring vil gi nye muligheter og påvirke den videre utviklingen 

innenfor kollektivtransporttilbudet. For å klare å få overføring fra bil til kollektiv trenger vi et 

helhetlig, velfungerende og logisk tilbud fra dør til dør, inkludert planlegging og billettering.  

For at en kollektivreise skal fungere best mulig er det mange faktorer som må være på plass.  De som 

reiser ofte med kollektiv har kontroll over de fleste av faktorene. Vi kaller de for superbrukere. De 

har ofte de rette appene, vet hvilken buss de skal ta, hvilke trase bussen går i, hvordan de skal betale 

og hvilke holdeplasser de skal av på. For de som tar kollektiv sjeldnere vil disse ulike faktorene ofte 

skape små og store utfordringer. De ulike faktorene kan være hvor de ulike tog/buss/ båtrutene går, 

hvilke holdeplasser som benyttes, hvordan billettsystemet fungerer, i tillegg til de sosiale kodene, 

som for eksempel at man slipper de som skal av toger/båten/bussen først av før man går på. 

I transportsystemet er kollektiv et kostbart og lite fleksibelt system for forflytning, men for mange er 
det det eneste reelle tilbudet til bilen. Nord-Jæren er et stort område med forskjellige bo- og 
næringsområder med ulik grad av tetthet. Dette gjør at mange har lange og komplekse reiseruter 
mellom hjem og arbeid, som gjør at kollektivtilbudet ofte ikke er attraktivt. 

I forbindelse med pandemien har vi sett at kollektivtrafikken har fått en stor negativ belastning 
gjennom at alle ble oppfordret til ikke å bruke kollektiv eller ta unødvendige reiser, i tillegg til økt 
bruk av hjemmekontor og hjemmeskole har det påvirket kollektivtransporten både lokalt, regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt.  

Gjennom Nasjonal transportplan (NTP) og Byvekstavtalen er det beskrevet mange store 
infrastrukturgrep for å oppnå et kollektivløft. Gjennom kommuneplanen må vi sikre areal og kvalitet 
på dette kollektivløftet.I tillegg må vi sørge for at de kommunedelene som ikke faller inn under 
Byvekstavtalen, også har et kollektivtilbud mellom tettstedene i kommunedelen og inn mot 
Stavanger sentrum.  

Gjennom kommuneplanarbeidet jobber vi for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken. Det betyr 
at alle de aktørene som jobber med kollektiv må jobbe sammen for at kollektivtilbud som skal bli et 
attraktivt alternativ til bilen. Tilbudet må bli mer logisk og forståelig, og enda bedre tilpasset 
brukerne.  

 

9.2. Bakgrunn 

Nullvekstmålet har ligget fast siden klimaforliket i 2012, og ble høsten 2020 endret til å omfatte også 
kø, klimagass, støy og luftforurensning. Endringen gir en klar retning mot at kvalitet og folkehelse er 
viktige aspekter i byutviklingen i tillegg til klima, og at arealbruk er et viktig virkemiddel for å nå både 
samferdsel-, og klima- og miljømål. 
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Nullvekstmålet:  

 «I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv 

arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.» 

For å nå nullvekstmålet trenger vi et redusert transportbehov 
og en best mulig utnyttelse av kollektivsystemet sammen med 
en sammenhengende og god infrastruktur for gange og sykkel, 
slik at reiser uten bil blir enklere og mer attraktive.  

Stavanger er en stor kommune, og de sentrale områdene har 
de største utfordringene når det gjelder kø, støy og 
luftkvalitet. De har også et bedre kollektivtilbud med høyere 
frekvens og flere ruter. I tillegg er det kortere avstander 
mellom kommunedelene og inn til Stavanger sentrum enn i 
utkantene der tilbudet er dårligere og mulighetene er mindre 
for bruk av kollektiv, gange og sykkel. 

Ifølge tall fra Bymiljøpakken og reisevaneundersøkelsen har 
antallet kollektivreiser på Nord-Jæren gått opp de siste årene, 
sammen med at bilandelen har gått ned. Det er en tydelig og 
bra trend.  Det har vært gjort mange grep både på 
infrastruktur og mobilitetsstiltak for å nå overordnede mål 
som nullvekst i personbiltrafikken. Disse grepene må vi som 
kommune og region jobbe videre med. For 2020 og 2021 som 
har vært preget av pandemi har dette endret seg, og antallet 
kollektivturen har som nevnt gått kraftig ned. Hvordan 
reisevanene blir etter at pandemien er over vil bli en av 
utfordringene fremover, dvs. å legge til rette for at flere igjen 
kan benytte kollektiv på en trygg og god måte.  

Kommunen og regionen har et godt utbygget kollektivnett, 
med god kapasitet utenom rushet, men vi har en utfordring i 
hvordan vi får utnyttet kapasiteten gjennom døgnet og gjøre 
systemet enklere og mer logisk. 

Pandemien har endret måten mange av oss reiser på de siste 
årene. Mange har sittet på hjemmekontor og ikke hatt 
jobbreiser, eller brukt andre transportmidler til og fra jobb. 
Møter og konferanser har stor sett vært digitale, og mange av 
skolene har hatt deler av undervisningen som 
hjemmeundervisning. Det er viktig at både fylket, Kolumbus 
og kommunen samarbeider for å legge til rette for at kollektiv 
igjen kan bli et foretrukket reisemiddel, særlig for de som bor 
og jobber eller går på skole utenfor gang- og sykkelavstand.  

For de ikke-landfaste øyene er hurtigbåten bindeleddet 
mellom øyene og inn til sentrum. Det er viktig å sikre et godt og stabilt kollektivtilbud mellom 
tettstedene og Stavanger sentrum i disse områdene.  
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I Stavanger er det bare 12 % av de ansatte som jobber i sentrum, mot 20 % i Bergen og 

Kristiansand.11  Kollektivtilbudet i Stavanger er bygget opp rundt korridorer, med bybåndet mellom 

Sandnes og Stavanger som den viktigste korridoren med både bussvei og Jærbanen. Videre er det 

kollektivkorridorer ut mot Sunde/Kvernevik, Tasta og mot Hundvåg. Alle korridorene går inn til 

Stavanger sentrum. For å gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt og fleksibelt er det aktuelt å se på 

hvordan ulike bydelene koples sammen, og mot de største målpunktene. Dette kan gjøres på flere 

ulike måter. 

Bussvei og Jærbanen er ryggraden i kollektivsystemet, og det blir gjort store tunge investeringer i 
både bussvei og på jernbanen gjennom Byvekstavtalen og Nasjonal transportplan. Kommunen og 
fylket legger opp til fortetting og transformasjon langs de viktigste knutepunktene på bussveien og 
Jærbanen.  

Gjennom godt samarbeid og gode prosesser mellom de ulike forvaltningsnivåene og partene i 
regionen kan regionen få gode byutviklingsprosjekter. God byutvikling krever høy kvalitet både i 
infrastruktur, på stasjoner og i områdene rundt, og dette er viktig for å få et attraktivt 
transportsystem som er tilgjengelig for flest mulig.  

 

9.3. Hva har vi? 

Kommunen består av store områder med bymessig preg og høy befolkningskonsentrasjon, og 

kommunedeler som Rennesøy og Finnøy med spredt bosetting og begrenset kundegrunnlag for 

kollektivtrafikken. I siste kommunesammenslåing fikk kommunen også mange øyer, og flere av disse 

er ikke landfaste. Øyene gir en ny dimensjon og kvalitet til kommunen som vi må ta vare på, samtidig 

som behovene og mulighetene for kollektivtilbud er veldig ulike. Transportbehov i hele kommunen 

skal tas hensyn til ved utforming av et godt transporttilbud for hele befolkningen. Figur 61 viser at 

nivået på bruken av kollektivtransport blant bosatte i ulike soner i Stavanger er relativ lik. Vi har ikke 

grunnlag for å si noe om kommunedelene Finnøy og Rennesøy.  

 

Figur 63. Geografisk variasjon i kollektivtransport i Stavanger og blant bosatte ulike geografiske soner ut fra utviklingsakser 
og Bymiljøpakkens bomsnitt RVU2018/2019. 

 

11 https://www.ssb.no/en/natur-og-miljo/artikler-og-
publikasjoner/_attachment/451260?_ts=178da6b6e68 
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Flytter vi blikket og ser på kollektivbruk på reiser til målpunkt i de ulike sonene, ser vi at sonen 
Stavanger sentrum med omkringliggende områder har en høyere kollektivandel enn de øvrige 
sonene. Dersom vi hadde avgrenset sonen ytterligere til bare å gjelde de mest sentrale deler av 
sentrum ville trolig kollektivandelen ha vært enda høyere. Sonen Forus og Gausel, og Tjensvoll, 
Ullandhaug og Stokka følger etter sentrumssonen, med en kollektivandel på 11 %. Lavest 
kollektivandel har sonen Tasta, og sonen Sunde, Madla. 

 

Figur 64. Geografisk variasjon i kollektivtransport i Stavanger til ulike geografiske soner ut fra utviklingsakser og 
Bymiljøpakkens bomsnitt RVU2018/2019. 

 

Reiser til og fra jobb er den viktigste reisehensikten med 

kollektivtransport, og utgjør 37 % av alle kollektivreisene. 

Deretter følger reiser til fritidsformål (17 %), skole (15 %) 

og handle/service (13 %). Skole og arbeidsreiser er ofte 

reiser som foretas i rushtiden, noe som betyr at over 50 

% av alle kollektivreiser er ikke så fleksibel (elastisk) med 

hensyn på tid. For å utnytte kapasiteten på 

kollektivsystemet bedre er det viktig å se på helheten. 

Det kan for eksempel være aktuelt å samarbeide med 

næringsliv om fleksible arbeidstider, justert start på 

dagen for videregående skoler el. Pandemien dessuten 

lært oss at det kan være mye å hente med å jobbe på 

andre måter i form av fjernjobbing, digitale møter osv.   

I bybåndet mellom byene Stavanger og Sandnes er det i 

dag et godt rutetilbud med høy frekvens og god kapasitet 

utenom rushet.  

Kollektivtilbudet i kommunedelen Rennesøy har blitt oppgradert de senere årene, men har lang 

reisetid til Stavanger sentrum utenom rushet.  

I kommunedelen Finnøy, som består av mange både landfaste og ikke-landfaste øyer, består 

kollektivtilbud i dag av hurtigbåter og fergen mellom øyene. Det er ingen busstilbud på øyene 

utenom skoleskyss. For Finnøy er tilbudet inn mot Stavanger sentrum kun hurtigbåt, mens det er 

ingen kollektivtilbud mot kommunedelen Rennesøy. 
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Figur 66. Kart over dagens frekvens på tilbud og befolkningsgrunnlag i Stavanger. 

Av kartene over ser vi at en konsertert befolkning i store deler av kommunen har et godt 
kollektivnett med høy frekvens. Kommunedelene Rennesøy og Finnøy har mer spredte befolkning 
med lav frekvens på kollektivnettet.  

 

Figur 67. Kart over skoler og lokal og kommunedelssentre. 

Kartet over til venstre viser hvor alle skolene i regionen er plassert. Dette er viktige målpunkt fordi 

mange av de som går på skole er avhengig av kollektivtrafikk. Til høyre viser kartet lokalsentre og 

kommunedelsentrene, som også er viktige målpunkter.  

I desember 2020 ble det vedtatt i fylkestinget å se på kollektivtjenester for Rennesøy og Finnøy. 
Stavanger kommune gjennomfører blant annet prøveprosjektet «hjem for en 50-lapp» i Finnøy 
kommunedel fra høsten 2021. For å få til gode løsninger for de områdene med lav kollektivdekning 
må det sees på ulike transportløsninger som er spesialtilpasset området og befolkningen. For de 
kommunedelene som har lite kundegrunnlag, må man legge til rette for at aktiviteter og tilbud blir 
tilpasset rutene. 
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Regjeringen kom i 2021 med en ny fordelingsnøkkel for driftstilskudd til ferger og hurtigbåter. Med 
ny fordeling får Rogaland mindre driftstøtte enn før. Fylkestinget vedtok i juni/mai et nytt tilbud 
basert på de midlerne regionen fikk tildelt.  

For bussrutene i regionen går anbudet ut i 2024, 
men med opsjon på 1 år. I forbindelse med nye 
anbud gjør fylket vurderinger i forhold til 
rutestruktur og materiell. Det er i disse 
kontraktene at mål i klima- og miljøplanene kan 
løses, for eksempel knyttet til materiell.  

Ifølge regionalplan er 70 % av alle reiser på 

Jæren innenfor byområdet, og nesten 60 % er 

under 5 km. Andelen som velger gange, sykkel 

eller kollektiv faller ved 2 km. Tallene fra 

regionalplanen viser at regionen har et stort 

potensial for overføring fra bil til mer 

miljøvennlig transport. Stavanger sentrum er i 

dag det største målepunktet for kollektivreiser i 

regionen. Figur53 viser at blant bosatte i 

Stavanger er kollektivandelen er høyest i 

spennet mellom 5-10 km. 

Gjennom god arealutnyttelse og gode byutviklingsprosjekter får regionen et transportsystem som gir 

innbyggerne større muligheter til å velge et mer miljøvennlig alternativ enn bilen i flere av reisene 

sine. Sentralt for å oppnå dette er å plassere boliger, arbeidsplasser og andre viktige målpunkt langs 

eksisterende kollektivinfrastruktur med god kobling til holdeplasser og stasjoner.  

 

9.4. Hvor vil vi? 

Nullvekstmålet 

For å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken trenger vi et godt, attraktivt, effektivt og forutsigbart 

kollektivtilbud. Hele transportsystemet må være koblet sammen gjennom infrastruktur, ruter og 

trafikkstyring. Fleksibilitet i systemet er viktig. For kollektivtrafikken betyr det også at 

kollektivtilbudet må være enkelt, trafikksikkert, attraktivt og fleksibelt for å komme seg til og fra 

holdeplassene og stasjonene. En reise starter i det du begynner å planlegge reisen, og avslutter ikke 

før du er ved målet eller tilbake til utgangspunktet. Målet kan være en arbeidsplass, en skole eller 

der en venn bor. En viktig del av reisen er også å vite at du kommer deg hjem igjen på en trygg og 

god måte. Gjennom gode planleggingssystemer, snarveier, gode sykkellenker, forståelige 

billettsystemer, enkle mikromobilitetsløsninger som el-sparkesykler og bysykler og trygg parkering 

for sykkelen, kan hele reisekjeden bli enklere og mer attraktiv, effektiv og forutsigbar. 

Kollektivtrafikken må bli utslippsfri, fleksibel og mest mulig tilpasset etterspørselen i samfunnet. 

Dette kan gjøres gjennom ny teknologi og nye løsninger som trafikkstyring og kjøretøyutvikling.  

Gjennom trafikantprioritering hvor de myke trafikantene blir prioritert i transportsystemet, legger 

man til rette for bedre folkehelse, og bygger opp under tilgangen til kollektiv.  

Arealbruk som bygger opp om kollektivsystemet vil gjøre tilbudet mer attraktivt. Lokalisering av 

boliger, arbeidsplasser, badeanlegg, idrettsanlegg, nye skoler og publikumsattraksjoner i tilknytning 

Figur 68. Andel kollektivreiser innenfor ulike reiseavstander. 
Bosatte i Stavanger. Kilde: RVU 2018/2019 
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til sentrum eller langs knutepunktene ved bussveien eller Jærbanen, vil være avgjørende for å få flere 

reiser over fra bil til kollektiv.  

Forutsigbarhet er viktig for kollektivtrafikken. Gjennom NTP, Byvekstavtalene og handlings- og 

økonomiplaner må vi ha en forutsigbarhet i finansieringen av infrastruktur og mobilitetstiltak i 

regionen både fra stat, fylket og kommunene. Det gir forutsigbarhet og trygghet både for utbyggere 

og de som ønsker å etablere seg i området.    

 

Bussveien 

Bussveien på Nord-Jæren er planlagt som et “Bus Rapid Transportsystem” (BRT). BRT er et 

høykvalitets- og bussbasert kollektivsystem som skal være raskt, komfortabelt og kostnadseffektivt. 

I planene står det at Bussveien skal være:  

→ Presis, ofte og behagelig.  

Høye arkitektoniske kvaliteter, som gjør at Bussveien kan innlemmes som en attraktiv del av bybildet 

og fremme god byutvikling, er viktig. Stasjonene på Bussveien er viktig for et optimalisert 

kollektivtilbud, i tillegg til trafikkstyring. Bussveien er det første BRT-systemet som blir bygget i 

Norge, og skal gi Stavanger-regionen et kvalitetsløft innenfor kollektiv.  

I NTP 2022-2033 er det finansiering for et vendeanlegg på Ganddal som vil gi en dobling av 

frekvensen mellom Ganddal og Stavanger, fra to til fire avganger i timen. Det er også omtalt tiltak 

ved Stavanger stasjon i form av økt frekvens fra kvarter til timinuttersintervall mellom Stavanger–

Skeiane. Utviklingen av Jærbanen skal bidra til å styrke lokal- og regiontrafikken på Nord-Jæren, og 

bidra til nullvekstmålet i byområdet.  

Samordnet transport- og arealplanlegging er viktig for en god byutvikling, og for å nå nasjonale og 

regionale mål innenfor samferdsel, klima, miljø og folkehelse. For å få til en god samordnet 

transport- og arealutvikling, må aktørene i regionen samarbeide på mange ulike arenaer og på 

mange ulike plan.  

Hva ønsker vi å oppnå:           

→ Kollektivsystemet skal ha god kapasitet, være logisk, presis og attraktiv, slik at kollektivreiser 
blir et foretrukket alternativ på mellomlange og lange reiser på en trygg, miljøvennlig og 
bærekraftig måte.       

→ Godt regionalt samarbeid om god kollektivinfrastruktur, rutestruktur og mobilitetstiltak. 

→ Flere over fra bil til kollektiv 

Hvordan:  

o Samordnet transport- og arealutvikling som bygger opp rundt sentrum og de sentrale stasjonene 

på bussveien og Jærbanen (arealstrategien) 

o Ulike mobilitets- og kollektivtilbud sees i sammenheng og komplimenteres   

o Optimalisere og effektivisere kollektivsystemet inklusiv holdeplasstrukturen.  

o Opprettholde et effektivt båtrutetilbud i kommunen 

o Bidra til attraktiv by- og stedsutvikling med høy kvalitet 

o Kollektivsystemet må gi effektive reiser. 

o Kollektivnettet må ivareta dagens og fremtidig utvikling 

o Kollektivtraseene må gi god fremkommelighet, forutsigbar og komfortabel reisetid. 

o Kollektivsystem som er logisk, sømløst og lett å bruke for alle 



   

 

94 

 

9.5. Hvordan gjør vi det 

Kommunens strategi for et bedre kollektivsystem bygger på strategien til fylket om et helhetlig, 
sømløst og effektivt transportsystem. 

For å få et godt, effektivt og attraktivt kollektivsystem i regionen må vi ha et godt samarbeid mellom 
de ulike aktørene og forvaltningsnivåene. Regionen må samarbeide og dra i samme retning når det 
gjelder arealpolitikk og samferdsel.  

Kollektiv er et viktig virkemiddel for å nå overordnede mål. Kollektivsystemet i seg selv må tilby god 

kapasitet og være attraktivt. For å kunne gi tilstrekkelig kapasitet, må systemet være fleksibelt. I et 

fleksibelt system vil det for eksempel være mulig å øke antall avganger uten at det oppstår 

flaskehalser.  

Et attraktivt kollektivsystem kjennetegnes av (Statens vegvesen 2007):  

• Kort reisetid  

• Forutsigbar reisetid  

• Et lesbart og forståelig system  

• Høy kvalitet på infrastruktur, materiell og informasjon 

 

For kollektiv er det i denne kommuneplanperioden satt i gang store tunge infrastrukturinvesteringer 

som bussveien, kollektivfelt mellom Jåttå og Ullandhaug og jernbaneinvesteringer. Dette er til 

sammen hovedbidraget for å nå nasjonale, regionale og lokale mål. Sammen med arealstrategien 

bygger disse investeringene opp rundt målene i samfunnsdelen om kortreist hverdagsliv, 

regionsmotor og grønnsydspiss.   

For å nå målene er det også viktig med godt samarbeid med andre aktører, om blant annet 

rutestruktur, mobilitetstiltak og holdningsskapende arbeid. Et av målene er at under 30 % av reisene 

i slutten av kommuneplanperioden skal foregå med bil. Her må det jobbes målrettet med 

infrastruktur, holdninger og tilrettelegging slik at de reisene som enkel kan gjennomføres blir tatt 

med et mer miljøvennlig transportmiddel enn bil. Dette fremmer også folkehelse.  

I kommuneplan har vi noen prinsipper når det gjelder kollektiv  

• Kollektiv prioriteres fremfor personbilbruk.  

• Kapasiteten må være tilstrekkelig for å kunne håndtere fremtidig vekst i antall personreiser.  

• Jernbane, båt og buss skal være komplementært. 

• Planlegge for et effektivt kollektivtilbud som knytter sammen de ulike større tettsteder og 

byområdene.  

• Planlegge for et effektivt båtrutetilbud for person- og godstransport 

• Legge til rette for effektiv omstigning og bytter 

• Investeringer i kollektiv infrastruktur må suppleres med restriktive tiltak for bil inklusiv 

parkering  

• Mobilitetstiltak og kampanjer for å få folk til å endre vaner og opplyse om eksiterende tilbud 

• Etablere mobilitetspunkt i nabolag og ved viktige holdeplasser og stasjoner. 

• Sikre fremkommelighet i bussveien og hovedkollektivtraseer  

• Legge til rette for gode snarveier til holdeplasser og stasjoner 

• Holdeplasser og stasjoner som er bygget for å tiltrekke seg flere passasjerer, blant annet 

gjennom god informasjon, plassering, le, er oversiktlig og fremmer god byutvikling 
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Regionen har i mange år hatt en strategi med fortetting langs bybåndet. I årene fremover må denne 
strategien styrkes betraktelig. Regionen må prioritere å investere i høy kvalitet i kollektivsystemet, 
som igjen vil styrke en attraktiv by- og tettstedsutvikling. Regionen må også i enda større grad ha en 
kollektivorientert byutvikling, som bygger opp om sentrum og de viktigste stasjonene langs 
Bussveien og Jærbanen.  Dette skal bidra til en byutvikling som gjør det lettere for folk å gå, sykle og 
bruke kollektivtransport i hverdagen.  

Det pågår områderegulering på Hillevåg, Mariero, Paradis og Forus Øst, og det er inkludert stasjoner 
på bussveien og på Jærbanen i alle disse områdereguleringene. Dette er helt i tråd med 
regionalplanen og mål om nullvekst. Viktige stasjoner på bussveien og Jærbanen må sees i 
sammenheng med utviklingen av mobilitetspunkt, og løftes som viktige knutepunkt for kollektiv og 
byutvikling. 

Opprettelse av Forus stasjon vurderes å ikke ha en viktig strategisk betydning for det kollektive 
transportsystemet i denne kommuneplanperioden.   

Gjennom rett plassering av holdeplasser og stasjoner kan kollektivtilbudet bli mer effektivt, og 
gjennom gode prosesser og helhetlig planlegging kan man få til en optimalisert plassering.. 

Regionen trenger en økt bevissthet til selve reiseopplevelsen, og stasjonene på bussveien skal være 
med å løfte bussveien til et høyverdig og attraktivt kollektivtilbud. Det blir i løpet av 2021 satt i gang 
et prosjekt med automatisk trafikkleder på rute 2 og 3 som går i fremtidig bussveitrase. Prosjektet 
går ut på å regulere bussene ved hjelp av dialog opp mot bussene og trafikklysene på strekningen.  

 

Når Bussveien åpner i 2026 får regionen et godt kollektivtilbud for store deler av befolkningen. 
Bussveien vil også gi en betydelig kapasitetsforbedring i rushet, hvor det i dag kan være 
kapasitetsproblemer. Bussveien må løftes som et av de største byutviklingsprosjektene i regionen, og 
ikke bare et kollektiv fremkommelighetsprosjekt. Investeringer, drift og vedlikehold i 
kollektivsystemet er kostbart, og regionen er avhengig av tilskudd for å kunne opprettholde et godt 
tilbud. Kollektivsystemet alene er ikke nok til å få overføring fra bil til kollektiv. Vi trenger også 
restriktive tiltak mot bilkjøring som bompenger og parkeringsrestriksjoner.  I tillegg må vi samarbeide 
om en videre satsning på mobilitetstiltak som HjemJobbHjem, kampanjer og andre tiltak for å få 
befolkningen til å endre vaner.  

 

Kollektivbetjening til Stavanger universitetssykehus og universitetet i Stavanger   

Sykehuset og universitetet er store viktige målpunkt i regionen. Sykehuset skal snart flyttes til 
Ullandhaug, som ligger utenfor hovedtraseen til dagens høykvalitetskollektivsystem. I Bymiljøpakken 
er det derfor lagt inn kollektivfelt fra Jåttå til Ullandhaug, som skal stå ferdig i forbindelse med 
åpningen av nytt sykehus. Dette er et 100 % statlig finansiert prosjekt.  Prosjektet er et 
rekkefølgekrav for å kunne åpne det nye sykehuset. Det er også lagt inn planleggingsmidler for et 
kollektivtilbud fra Stavanger sentrum til Ullandhaug.  

Det har i flere politiske saker vært særskilt oppmerksomhet om tilgjengelighet fra Stavanger sentrum 
og til Universitetet og nytt sykehus på Ullandhaug. I forbindelse med vedtak av planprogrammet ble 
det gitt avklaring på at dette skulle sees på i delprosjektet. Vi har i prosjektet samarbeidet med fylket 
og kan opplyse at det pågår utredning av kollektivbetjening fra Stavanger sentrum til UiS i regi av 
Rogaland fylkeskommune som blir finansiert av Bymiljøpakken. 

I dag er det flere ruter som betjener universitetet. Rute 6 og 7 kjører fra Stavanger sentrum via 
Madlaveien - Madlamarkveien og går fire ganger i timen. Rute 7 kjører tilsvarende trasé og går to 
ganger i timen. Rute X60 kjører via Lagårdsveien - Ullandhaugveien og går 4 ganger i timen. Rutene 



   

 

96 

har høyere frekvens i rushtiden Transportløsningen mellom Stavanger sentrum og Uis og nye 
sykehuset  

Saken om planbehov og arbeidsprogram 2020-2024 ble behandlet i kommunestyre møte 14.09.2020, 
sak 60/20. Det ble bl.a. vedtatt at Utredning om høyverdig kollektivtransport, fortrinnsvis 
skinnegående på strekningen fra Stavanger sentrum til UIS og SUS, legges til mobilitetsstrategien. 

I vedtatt årsbudsjett 2022 for Bymiljøpakken er det lagt inn totalt kostnad på 10,5 millioner til 
utredning av kollektiv på strekningen Stavanger Sentrum – Ullandhaug. Av disse er 8,4 millioner satt 
av i år 2022. Fylkeskommunen er i gang med utredningen og skal involvere alle partene i arbeidet. 
Foreløpig har vi derfor ikke et oppdatert grunnlag som vi kan gjøre rede for i denne rapporten. 

Skinnegående løsning til Ullandhaug 

Ullandhaug er et område i utvikling. I dag er blant annet Universitetet i Stavanger, NORCE, og 
Oljedirektoratet lokalisert der. I tillegg har Helse Vest vedtatt flytting av Stavanger 
universitetssykehus fra dagens plassering på Våland til Ullandhaug. Planlagt åpning av nytt sykehus 
er 2023. Halvparten av sykehusfunksjonene flyttes ved åpning, mens resten av flyttingen skjer fram 
til 2040. Som følge av denne utviklingen har politikerne i Rogaland fylkeskommune bestilt en 
utredning av hvordan området kan betjenes av et høyverdig, hurtiggående, skinnebasert konsept. 

I desember 2016 vedtok fylkestinget følgende i sak om Økonomiplan 2017-2020 Årsbudsjett 2017: 

4.4 Utredning skinnegående kollektivtransport  

Det legges våren 2017 frem for Samferdselsutvalget et program for utredning av hurtiggående 
skinnebasert kollektivtransport for å møte fremtidige transportbehov på strekningen mellom 
kollektivknutepunktene Jærbanen, Ullandhaugområdet og flyplassen. Selve utredningen 
starter opp i 2017 og skal være ferdig i 2018. Utredningen må være så fullstendig at det kan 
gjøres en beslutning om en skal gå videre til KVU basert på ferdig utredning. Statlige midler 
som tildeles til utredningen kommer i tillegg til de fylkeskommunale midlene. 

Nasjonal Transportplan 2018-2029:  

Staten skal i første del av planperioden medvirke til utredning av baneløsning/kollektivløsning for 
Ullandhaug i Rogaland. 

 

Norconsult har i 2019 på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune utarbeidet en analyse av ulike 
konsepter for en høyverdig, skinnegående kollektivløsnig som skal betjene Ullandhaug i Stavanger 

Norconsult lager en utredning på bakgrunn av vedtaket i fylkestinget. Konklusjonene i rapporten at 
basert på både økonomiske analyser og marginale effekter på kollektivtrafikken, samt behovet for en 
omlegging av nåværende arealstrategi for å bygge opp under et skinnebasert system, er det ikke 
anbefalt å gå videre med utredning av en skinnebaserte løsning til å betjene Ullandhaugområdet. 

Utredningen fra Norconsult ble behandlet i Fylkestinget 11.06.2019, sak 59/2019. Det ble fattet 
følgende vedtak: 

1. Det arbeides ikke videre med skinnebasert kollektivtransport mellom Jærbanen, 
Ullandhaugområdet og flyplassen  

2. Rapporten «Utredning av skinnegående løsning til Ullandhaug» tas til orientering. 

 

For fremtiden er det viktig at etableringer av slike viktige målpunkt skjer i sentrum eller ved de store 
knutepunktene i hovedkollektivtraseen i tråd med nasjonale, regionale og lokale føringer. 
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Holdeplasser og Stasjoner 

Stasjonene og holdeplassene er en viktig del av kollektivreisen, og byutviklingen i regionen. 
Plassering og utforming må være optimal for transportsystemet, passasjerene og for området. 
Holdeplasser og stasjoner kan differensieres i forhold til hvor de er plassert, viktigheten og 
funksjonen de har. Alle må ha le for vær og vind, gi god informasjon, og være logiske, oversiktlige og 
trygge. Mange av stasjonene og holdeplassene vil være viktige byttepunkter mellom ulike ruter og 
ulike transportsystemer. De må være plassert og utformet slik at disse byttene blir så enkle, 
oversiktlige og lette som mulig. For å få til et logisk system må vi ha færre linjer og flere gode 
byttepunkter. Her vil stasjonene og holdeplassene være veldig viktige for at byttene skal bli så enkle 
som mulig.  

Stavanger stasjon skal utvides og oppgraderes for å kunne ta imot økt tilbud fra fire ganger i timen til 
seks ganger i timen. Arbeid med teknisk sporplan pågår og skal ferdigstilles i 2022. Areal til nytt spor 
6 skal konkretiseres, og dagens spor forlenges nordover for å kunne ta imot regiontog og kunne tilby 
økt passasjerkapasitet med doble togsett. Dette må sees i sammenheng med Stavanger stasjon som 
byomformingsområde i sentrumsplanen. 

 

Vannbuss 

Det har over tid pågått samarbeid om potensial og tilrettelegging for en autonom vannbuss i 
havnebassenget, mellom Hundvåg og ulike punkter i Stavanger sentrum. Det er aktuelt å teste ut en 
slik løsning. 

 

Judaberg som mobilitets-nav 

Judaberg er senter i kommunedelen Finnøy og nav for ferge og hurtigbåttilbud i Ryfylkebassenget.   
Finnøy kommunedel består av mange ulike øyer både landfaste og ikke-landfaste. Kollektivtilbudet 
består av ferger og hurtigbåter. Måten tilbudet er lagt opp på gir mulighet for bytter mellom 
hurtigbåter og ferge i Judaberg ved at anløpene er tilpasset til hverandre. For å opprettholde et godt 
system er det viktig at kollektivtilbudet og andre mobilitetstilbud bygges opp rundt Judaberg som 
kommunedelssenter og nav i systemet. Det er viktig at det blir lagt opp til at det kan byttes mellom 
de ulike tilbudene, og at Judaberg blir et mobilitetspunkt med tilgang til informasjon, ulike 
transportløsninger og andre tjenester.  

  

Fremtiden 

Det er mye som skjer når det gjelder teknologi på kjøretøy, trafikkstyring, billettløsninger, apper og 
drivstoff. Vi må ha systemer som er robuste og fleksibel i forhold til det som skjer i fremtiden når det 
gjelder teknologi, men også andre utfordringer og endringer som er vanskeligere å forutse.  

I forbindelse med åpningen av bussveien og nytt anbud for rutestrukturen, kan nye innovative 
løsninger og teknologier være viktige å se på, og ikke bare når det gjelder bussveien. Dette kan for 
eksempel være et mer differensiert kollektivsystem som har kunden i fokus, eller å se på nye 
muligheter for å oppnå et effektivt og fungerende system på tvers av de ulike mobilitetsløsningene, 
Det er viktig at kollektivløsningene på sikt blir mer bærekraftige, og at vi dermed kan begrense 
bruken av subsidier. 

 

Temakart 

Arbeid med temakart for oppdatert kollektivnett pågår. 
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Viktige hovedpunkt og anbefalinger 

Gjennom Bymiljøpakken og NTP er det store tunge investeringer i kollektivinfrastruktur i regionen 

• Bussvei 

• Kollektivtrase fra Jåttå til nye UiS 

• Oppgraderinga av Stavanger Stasjon 

• Vendepunkt Ganddal 

Hovedmål:           

→ Kollektivsystemet skal ha god kapasitet, være logisk, presis og attraktiv, slik at kollektivreiser blir et 
foretrukket alternativ på mellomlange og lange reiser på en trygg, miljøvennlig og bærekraftig måte.       

→ Godt regionalt samarbeid om god kollektivinfrastruktur, rutestruktur og mobilitetstiltak. 

→ Flere over fra bil til kollektiv.  

Delmål:  

o Samordnet transport- og arealutvikling som bygger opp rundt sentrum og de sentrale stasjonene på 

bussveien og Jærbanen (arealstrategien) 

o Ulike mobilitets og kollektivt tilbud, sees i sammenheng og komplimenteres   

o Optimalisere og effektivisere kollektivsystemet inklusiv holdeplass strukturen.  

o Opprettholde et effektivt båtrutetilbud i kommunen 

o Bidra til attraktiv by- og stedsutvikling med høy kvalitet 

o Kollektivsystemet må gi effektive reiser. 

o Kollektivnettet må ivaretar dagens og fremtidig utvikling 

o Kollektivtraseene må gi god fremkommelighet, forutsigbar og komfortabel reisetid. 

o Kollektivsystem som er logisk, sømløst og lett å bruke for alle 

Prinsipper: 

• Kollektiv prioriteres fremfor personbilbruk.  

• Kapasiteten må være tilstrekkelig for å kunne håndtere fremtidig vekst i antall personreiser.  

• Jernbane, båt og buss skal være komplementært. 

• Planlegge for et effektivt kollektivtilbud som knytter sammen de ulike større tettsteder og 

byområdene.  

• Planlegge for et effektivt båtrutetilbud for person- og godstransport 

• Legge til rette for effektiv omstigning og bytter 

• Investeringer i kollektiv infrastruktur må suppleres med restriktive tiltak for bil inklusiv parkering  

• Mobilitetstiltak og kampanjer for å få folk til å endre vane og opplyse om eksiterende tilbud 

• Etablere mobilitetspunkt i nabolag og ved viktige holdeplasser og stasjoner. 

• Sikre fremkommelighet i bussveien og hoved kollektivtraseer  

• Legge til rette for gode snarveier til holdeplasser og stasjoner 

• Holdeplasser og stasjoner som bygget for å tiltrekke seg flere passasjerer blant annet gjennom god 

informasjon, plassering, le, er oversiktlig og fremmer god byutvikling 

 

Anbefalinger: 

• Gjennomføre tiltak som ligger i sentrumsplanen 
• Bidra til attraktiv by- og stedsutvikling i bussveiprosjektet 
• Styrke infrastrukturen til viktige målpunkt 

o Ullandhaug 
o Storhaug øst 
o Ruter på tvers av akser 
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Viktige hovedpunkt og anbefalinger (forts.) 

• Gjennomføre tiltak som ligger i sentrumsplanen 
• Bidra til attraktiv by- og stedsutvikling i bussveiprosjektet 
• Styrke infrastrukturen til viktige målpunkt 

o Ullandhaug 
o Storhaug øst 
o Ruter på tvers av akser 

Anbefalinger til kommuneplanens arealdel 

Temakart 

1. Kart med hoved kollektiv trase/ruter 
2. Kart med båtrutene  

Bestemmelser 

→ Bussveien skal ha høykvalitet og være et viktig bidrag for å oppnå en attraktiv byutvikling 
→ Det skal planlegges for mobilitespunkt nær bydels- og lokalsentrene i kommunen.  
→ Holdeplasser for kollektivtrafikk skal ivareta tilgjengelighet for alle brukergrupper, med universell 

utforming.  
→ På alle holdeplasser skal det avsettes plass for leskur med minimumsstørrelse 4,0 X 2,5 meter.  
→ Ved kollektivknutepunkt og viktige kollektivstopp (som vist på temakart) skal det settes av areal for doble 

leskur, sanntidsinformasjon og sykkelparkering 

Stasjonene på bussveien skal ha høy kvalitet og bidra til god og attraktiv byutvikling  

 
Anbefalinger til kommuneplanens arealdel 

Temakart 

1. Kart med hoved kollektiv trase/ruter 
2. Kart med båtrutene  

Bestemmelser 

→ Bussveien skal ha høykvalitet og være et viktig bidrag for å oppnå en attraktiv byutvikling 
→ Det skal planlegges for mobilitespunkt nær bydels- og lokalsentrene i kommunen.  
→ Holdeplasser for kollektivtrafikk skal ivareta tilgjengelighet for alle brukergrupper, med universell 

utforming.  
→ På alle holdeplasser skal det avsettes plass for leskur med minimumsstørrelse 4,0 X 2,5 meter.  
→ Ved kollektivknutepunkt og viktige kollektivstopp (som vist på temakart) skal det settes av areal for doble 

leskur, sanntidsinformasjon og sykkelparkering 

Stasjonene på bussveien og Jærbanen og holdeplassene på hovedkollektivnettet skal ha høy kvalitet og bidra til 
god og attraktiv byutvikling Stasjonene på bussveien og Jærbanen og holdeplassene på hoved kollektivnettet 
skal ha høy kvalitet og bidra til god og attraktiv byutvikling  
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10. Strategi for biltransport 

10.1. Innledning og avgrensning av arbeidet 

Fra 1950-tallet og framover har biltransport utgjort en stadig viktigere del av transportsystemet både 
for personer og næringsliv. Bilismen har gjort det rask og fleksibelt å forflytte personer og gods, og 
bidratt til forstadsutvikling og større bo- og arbeidsmarkedsregioner.  

Investeringer i både veinett og teknologi i og utenfor kjøretøyene, har bidratt til kraftig å redusere 
den tidligere høye risikoen ved motorisert ferdsel. Men bilismen har over tid hatt konsekvenser for 
omgivelsene våre. Det har påvirket bosettings- og næringsmønster, by- og stedsutvikling, arealbruk i 
senterstrukturen og nabolag, og ikke minst utslipp av klimagasser fra transport. Den raske 
næringsveksten og befolkningsveksten i Stavangerområdet, som utviklingen i oljeindustrien bidro til, 
sammen med vekst i tilgang til bil, har spredt vår by ut over kommunegrensene til et samlet 
byområde på Nord-Jæren. Hvordan vi tilrettelegger for bilmobilitet framover vil ha avgjørende 
betydning for å nå kommunens mål om kortreist hverdagsliv, og  gjøre det attraktivt å gå, sykle og 
bruke kollektivtransport. 

Dette er ikke nytt. Allerede i Norsk vegplan II trafikk og bymiljø lignet hovedmålene på målene vi har i 
dag. Dette inkluderte mål om høy trafikksikkerhet, godt miljø, god framkommelighet, 
ressursbesparende utbyggingsmønster og trafikkavvikling, større likhet i fordeling av fordeler og 
ulemper, og medvirkning i planleggingen (St. meld. nr. 9 (1978-79); 1977:11). Det presiseres at: «I 
transportplanleggingen i tettstedene bør det legges størst vekt på hensynet til miljø og 
trafikksikkerhet, men langs hovedvegsystemet må også framkommelighet tillegges stor vekt.» Videre 
framheves det at det i tida framover vil bli nødvendig å innføre ytterligere tiltak for å begrense bruk 
av bil i byer og tettsteder» (Ibid;11).  

Vi ser spor av denne veiplanen i Stavanger. Kirkegata er landets første gågate. Med andre ord var vi 
tidlig ute med å skjerme smale handlegater i sentrumskjernen for biltrafikk. Gjennom 
arealplanlegging og trafikkregulering er det også gjort grep for å begrense gjennomgangstrafikk i 
sentrumsnære boligområder. Dette er viktige virkemidler. 

Gjeldende transportstrategi for Stavanger legger til grunn mål om nullvekst i personbiltansport og 
reduksjon i klimagassutslipp fra transport. Dette har vi sammen med kommunene på Nord-Jæren og 
fylkeskommunen forpliktet oss til gjennom Bymiljøpakken og byvekstavtalen12. Reduksjon i 
personbiltransport skal ivareta framkommelighet på veinettet og effektiv næringstransport og 
bylogistikk. 

Ny nasjonal transportplan (2022-2033) framhever at de største byene har dårlig framkommelighet på 
veinettet og kollektivsystem, som rammer både privatpersoner og næringsliv. Det legges derfor vekt 
på å fortsette satsningen for å oppnå nullvekst i personbiltransport i de største byene (Meld.St. 20 
(2022-2033); 2021:109). Dette knyttes til konsekvenser biltransport har for klimagassutslipp, kø, 
luftforurensing, støy og arealbruk, og potensialet byene har til å bidra til å nå Norges internasjonale 
klimaforpliktelser. Basert på framskrivninger i transportetterspørsel kan det bli vanskelig å nå disse 
målene. 

Nasjonal transportplan 2022-2033 legger til grunn at transportomfanget i Norge vil fortsette å øke. 
Det anslås at innenlands motorisert transportarbeid13 vil øke med 25 % for persontransport og 29 % 

 

12 Geografisk gjelder Bymiljøpakken for Stavangers avgrensing fram til 1/1 2020 

13 Transportarbeid måles i enhetene personkilometer eller passasjerkilometer (begge forkortet pkm) for 
persontransport, eller eventuelt tonnkilometer (tkm) for godstransport. 
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for godstransport. Veitransportens andel av samlet transportarbeid anslås å øke med 28 %14. For å 
forklare anslått vekst i transportarbeid med bil framheves en aldrende befolkning hvor flere eldre har 
bil enn tidligere, som dermed fører til at det er en høyere andel av  befolkning samlet  som har 
førerkort. 

Det må legges til at for transportarbeidet vil lengre reiser få økt betydning, f.eks hvis feriereiser 
foretas med bil i stedet for tog eller om logistikk foregår på vei i stedet for sjø og bane. Flertallet av 
reisene våre i hverdagen er relativt korte. For Stavanger og byområdet vil det derfor ha stor 
betydning om antall reiser som utføres med bil, og spesielt korte reiser, går ned siden at det ligger et 
stort potensial i det at disse reisene foretas til fots eller med sykkel. 

I dette kapittelet tar vi tak i disse problemstillingene. Som nevnt er nullvekstmålet forankret både i 
kommuneplanen og kommuneplanens arealdel ved at vi skal legge til rette for vekst i gåing, sykling 
og kollektivtransport, og effektiv næringstransport. Gjennom klima- og miljøplanen har vi dessuten 
ambisiøse mål om reduksjon i klimagassutslipp fra transport gjennom mobilitetspåvirkende tiltak og 
å fremme fornybar teknologi og drivstoff. Hvordan vi skal følge opp dette framover er et relevant 
spørsmål.  

Med ny kommune har vi fått en by/land-problematikk som vi må ivareta, og et større og mer 
differensiert veinett. Dette gjør det også viktig å løfte fram strategier for hvordan vi skal ivareta 
motorisert transport. Rammevilkår for næringslivet med forbindelsene inn og ut av regionen er 
viktig. Det samme gjelder beredskap og nødvendig personbiltrafikk. 

Vi har valgt å se nærmere på hvilke prinsipper vi bruker for å håndtere motorisert transport i dag, og 
hvordan disse vektlegges framover. Vi ønsker å fastlegge hvordan vi strategisk skal prioritere 
framkommelighet for bil i planlegging og trafikkregulering, og ser på hvordan dette kan forankres i 
kommuneplanens arealdel i form av temakart og bestemmelser.  

I arbeidet har vi valgt på å se på følgende forhold:  

• Hvilke virkemidler er aktuelle for å kunne nå mål om nullvekst i personbiltransporten 

• Hvilke gater og veier bør inngå i overordnet veinett, med vekt på tilrettelegging for 
tilstrekkelig framkommelighet for å ivareta effektiv næringstransport, gjennomgangstrafikk 
og nødvendig personbiltransport?  

• I hvilke steder, gater og veier bør kjørende underordnes byrom og stedlige kvaliteter 
gjennom opparbeidelse og prioritering av areal?  

• Er det andre gater og veier der framkommelighet for kjørende bør gis prioritet? 

• Hva er behovene i de sentrale deler av kommunen, omkringliggende områder og på øyene.  
 

I kapittelet gir vi en beskrivelse av infrastrukturen for kjørende. Deretter konkretiserer vi hovednett 
vei og gatenett for kjørende, og ser på hvordan dette kan knyttes til utformingsprinsipper 
(dimensjonering), bruk gjennom trafikkregulering (skilting og oppmerking) og opparbeidelse. Vi ser 
dette også i sammenheng med spesielle behov for næringstransport og bylogistikk. Dette danner 
dermed grunnlaget for nett for godstransport og bylogistikk. Dette kapittelet må derfor sees i 
sammenheng med kapittelet for strategi for parkering, og strategi for næringstransport og 
bylogistikk. 

I tråd med klima og miljøplanen forutsettes det tilrettelegging for nullutslippskjøretøy og utslippsfri 
ferdsel.  

 

14 Framskrivingene omfatter vedtatte prosjekter i planen, men tar ikke høyde for tiltak for å tilrettelegge for 
fotgjengere og syklister eller restriktive tiltak mot bilkjøring utover bompenger. 
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10.2. Bakgrunn 

Hovedvegnettet deles i nasjonale veger og øvrige hovedveger (Statens vegvesen, N100 kapittel 3.1). 
De nasjonale hovedvegene utgjør det overordnede nasjonale vegsystemet som knytter landsdeler og 
regioner sammen, og som forbinder Norge med utlandet. De kan også ha viktige regionale og lokale 
funksjoner, slik som E39 har her hos oss. De øvrige hovedvegenes primære oppgave er å dekke 
behovet for transport mellom distrikter, områder, byer og bydeler. I tillegg kommer lokale offentlige 
veger som kan ha en viktig intern funksjon. Det skilles mellom Europaveg, riksveg, fylkesveg, 
kommunal veg og privat veg. Ansvaret for å bygge, vedlikeholde og drifte vegnettet er fordelt mellom 
stat, fylke og kommune ut fra vegeier. Dette har nylig blitt ryddet slik at drift av gang- og 
sykkelsystemet, fullt ut følger vegeier, i motsetning til 
tidligere. 

Vi snakker gjerne om gater og veg om hverandre. Det 
finnes ikke noen entydig definisjon, men ulike 
kjennetegn. Vegen hører mest til utenfor tettbygd 
strøk, og i randsonen rundt byer og tettsteder, mens 
byer og tettsteder har gater. Figur 68 gir en oversikt 
over antall kilometer gater og veg fordelt på type veg i 
Stavanger (Kilde: SSB). Omtrent halvparten av gater og 
veier er kommunale, og rundt en fjerdedel er private. 
Øvrige veier fylkeskommunale eller 
Europaveier/riksveier. 

Når det bygges nye offentlige gater og veger, eller når 
de skal utbedres, setter Statens vegvesens håndbøker 
føringer for standard ut fra type veg og funksjon. 
Stavanger gir sammen med kommuner i Sør-Rogaland ytterligere og tilpassede krav for våre 
kommunale veg- og gatenett (Vegnorm for Sør-Rogaland). Stavanger ønsker nå å gi mer tilpassede 
krav til gater og veier i Stavanger kommune, med mulighet for enklere å oppdatere tilpassede 
løsninger og krav.  Det arbeides derfor med en ny gatenorm for Stavanger, med vekt på blant annet 
type løsning, dekke, grønt og løsninger under bakken. 

Utvikling i bilbruk 

Figur 70. Generell utvikling i bilbruk og utvikling i bilbruk på arbeidsreisen. Undersøkelsene fra 1998 viser kun virkedager 
mens undersøkelsene fra 2013/2014 og framover viser alle dager (Kilde: RVU Jæren 1998 og Nasjonal RVU 2013/2014. 2018 
og 2019. 

Figur 69. Oversikt over antall kilometer gater eller 
veier i Stavanger fordelt på type vei (Kilde:SSB) 
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Gjennom belønningsavtale med Staten har ammen med de andre storbyene forpliktet Stavanger seg 
i 2013, gjennom belønningsavtale med Staten, at vi ikke skal ha vekst i personbiltransporten. Dette 
målet er nå forankret i Byvekstavtalen. Som vist tidligere har Stavanger hatt en positiv utvikling. 
Siden 2013/2014 har bilandelen gått ned fra 50 % til 45 % i 2019. Reiser med bil til arbeid ligger 
høyere en samlet bilandel. Andelen som bil passasjer ligger relativt stabil og er lav på arbeidsreiser.  

Det er stor variasjon i bilandel blant bosatte i ulike deler av kommunen. Bilandelen er lavest blant 
bosatte i Stavanger sentrum med 39 % og høyest i sonen Tasta og Sunde/Madla med henholdsvis 54 
% og 55 %. Gjennomsnittet for Stavanger når vi har slått sammen dataene fra 2018 og 2019 er en 
bilandel på 47 %. Sonene i bybåndet ligger rundt gjennomsnittet, med en bilandel på henholdsvis 
47% og 49 %. Bilbruken blant bosatte er med andre ord lavest i sonene med god tilgjengelighet med 
kollektivtransport, til fots og med sykkel. Samkjøringsandelen er høyest i sonen Hundvåg, Hillevåg og 
Hinna, og Sunde/Madla. 

 

 

Figur 71. Geografisk variasjon i bruk av bil som fører og passasjer blant bosatte i Stavanger fordelt på ulike geografiske 
soner basert på utviklingsakser og Bymiljøpakkens bomsnitt RVU2018/2019. 

Bilbruken er lavest for reiser til sonen Stavanger sentrum (39 %), og hadde vi avgrenset sonen til det 
kommersielle sentrum hadde bilandelen vært enda lavere. Sonen Tjensvoll, Ullandhaug og Stokka er 
sonen som har nest lavest bilandel for reiser med målpunktet innenfor samme sone. Bilandelen er 
høyest for sonen Forus og Gausel med hele 60 %, etterfulgt av sonen Tasta med 57%.  

 

Figur 72. Geografisk variasjon i bruk av bil som fører og passasjer fordelt på geografisk målpunkt for reisen og ulike 
geografiske soner basert på utviklingsakser og Bymiljøpakkens bomsnitt RVU2018/2019. 

 For utviklingen av bilreiser i Stavanger viser også registreringer ved tellepunkt at  biltrafikken 
reduseres. Nedgangen på lette kjøretøy har i perioden 2017-2019 vært på -9,5 %. Det bidrar til å 
frigjøre kapasitet på vegnettet til effektiv næringstransport og avvikling av nødvendig 
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personbiltransport. Ser vi på sammensetningen av reisene viser reisevaneundersøkelsen  at nærmere 
halvparten av bilreisene blant bosatte i Stavanger foretas til/fra jobb. Dette er et viktig formål i 

hverdagen. Det ligger med andre ord et stort potensial å legge til rette for at disse reisene kan 
foretas til fots, med sykkel eller kollektivtransport. Videre er 17 % av bilreisene til handel/service og 
14 % til fritidsformål. Omsorg og følgereiser utgjør 8 % av alle bilreiser som bilsjåfør, noe som 
samsvarer med gjennomsnittet for alle reiser.  

Figur 72 viser at hele 42 % av reisene under 3 km foretas med bil (fører), og hele 55 % av reisene 
mellom 3 og 5 km. Det er med andre ord et stort potensial i å overføre korte og mellomlange 
bilreiser til fots og med sykkel. Nullvekstmålet gir en viktig føring for at dette skal vektlegges. I tillegg 
til å redusere behovet for å kjøre bil løfter det justerte målet løfter fram at vimå ha et fokus på 
konsekvensene av bilkjøringen. Klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy skal reduseres gjennom 
effektiv arealbruk og overgang til nullutslippskjøretøy. 

Analyser tyder på at endringen av bompengesystemet på Nord-Jæren har påvirket reisevanene, med 
bomringer rundt Stavanger sentrum, Sandnes sentrum og Forus og bomsnitt mot Randaberg og Sola 
(NORCE 2020). Erfaringen fra Rennfast da bompengeinnkrevingen opphørte var at andelen som 
passerte tunnelen i personbil økte fra 69 % til 78 %, og andelen som passerte i buss gikk ned fra 17 % 
til 8 % (Berg 2007). Vi vil kunne se lignende virkninger av at det i 2021 er blitt gratis å kjøre Finnfast. 

Trenden i kommunen er at bilholdet går ned, og at det har vært en stor dreining mot 
nullutslippskjøretøy. I 2020 var andelen nullutslippskjøretøy på 17 %. Dette bidrar til reduksjon i både 
luftforurensing og støy. Stor utvikling på større kjøretøy i retning av renere kjøretøy bidrar også. 
Veksten i nullutslippskjøretøy bidrar i liten grad til å redusere energibruken til transport og arealet 
som kreves ved individuell bilmobilitet, f.eks. til parkering. Gjengitt i en nyhetsartikkel på TV2, har 
Fremtind forsikring analysert bilbruken blant forsikringstakere med smart forsikring og finner at bilen 
står parkert 96,8 % av tiden (Gjennomsnittsbilen brukes bare 3,2 prosent av tiden. Er bilen DIN bare 
en dyr pyntegjenstand?). Det ligger med andre ord et stort potensial i å legge til rette for økt 
bildeling.  

Sammen med samarbeidspartnere har kommunen de siste årene hatt en økt innsats for å 
tilrettelegge for bildeling ved å knytte tjenesten til mobilitetspunkt. Vi forventer at teknologi bidrar til 
at bildeling blir enklere, som igjen bidrar til å redusere behovet for å eie og bruke egen bil.  

På lengre sikt forventer vi også at førerløse kjøretøy ytterligere kan bidra til at bilen blir et individuelt 
kollektivt transportmiddel. Beregninger som er gjort for framtidens transportløsninger har anslått at 
vi trenger kun rundt 10 % av kjøretøyene for å løse dagens bilmobilitet  (Urban Mobility System 
Upgrade. How shared self-driving cars could change city traffic? OECD, 2017).  

Figur 73. Andel bilførerreiser innenfor ulike reiseavstander. 
Bosatte i Stavanger. Kilde: RVU 2018/2019. 

Figur 74. Fordeling av bilførerreiser etter formål med 
reisen. Kilde: RVU 2018/2019. 
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Overordnede planer og føringer 

Stavangers overordnede infrastruktur har en rolle nasjonalt, regionalt og lokalt. Overordnet vegnett 
skal ivareta logistikkbehovet til/fra og gjennom vårt byområde, i tillegg til en smidig varedistribusjon, 
bylogistikk og spesifikke næringsbehov. Det har også en betydning for lengre personreiser, regional 
pendling og nødvendig personbiltransport i kommunen.  

• Nasjonal transportplan: For Stavanger betyr ny nasjonal transportplan en satsning på E39 som er 
hovedåre for regionen både nordover og mot sør. Gjennom prioritering av Rogfast, Hove-Ålgård 
og transportkorridor vest i den første seksårsperioden, har planen sagt at hovedvegnettet inn og 
ut av Stavanger er viktig. Dette vil styrke Stavanger som regionmotor og gi et løft til næringslivet. 
Dette vil også knytte sammen regionen.  
Det forventes en samordnet areal- og transportplanlegging som skal sikre effektiv arealbruk og 
miljøvennlige transportformer for å få ned utslipp og arealbeslag fra transport. Det er da viktig at 
utviklingen skjer i allerede etablerte tettsteder, og ikke bidrar til nye nærings- og 
boligetableringer som gir økt transportbehov.  
For næringstransporten vil fergefri adkomst mot nord og firefeltsvei sørover gi økt kapasitet, 
bedre forutsigbarhet og en enklere planlegging. Det vektlegges at kommunene i samarbeid med 
næringslivet legger til rette for gode løsninger for god og miljøvennlig bylogistikk og 
omlastningssentraler.  
For Stavanger og bybåndet sørover betyr investeringer på jernbanen en satsning på ryggraden i 
kollektivsystem i regionen. I nasjonal transportplan er det satt av midler til et vendeanlegg på 
Ganddal. Dette gir mulighet for en dobling av frekvensen mellom Ganddal og Stavanger, fra to til 
fire avganger i timen. Tiltak ved Stavanger stasjon skal gi økt frekvens fra kvarter til 
timinuttersintervall mellom Stavanger –Skeiane. Det har lenge vært ønske om dobbeltspor til 
Nærbø, men det ligger ikke inne i ny plan. Utvikling av Jærbanen bygger opp under 
arealstrategien, og styrker lokal- og regiontrafikken på Nord-Jæren. Kombinert med 
pendlerparkering vil dette redusere presset på vegnettet på Nord-Jæren.  

• Samferdsstrategi for Rogaland har delt Rogalands vegnett inn i fem funksjonsklasser: nasjonale 
hovedveger, regionale hovedveger, lokale hovedveger, lokale samleveger og lokale 
tilkomstveger. Det framheves at trafikkavviklingsproblemer belaster næringslivet, spesielt til og 
fra terminalområder. Samtidig gir også godstransporten utfordringer for sentrumsområdene.  
Fylket skiller mellom stedsavhengig og stedsuavhengige strategier. Som stedsuavhengig strategi 
vektlegges blant annet finansiering gjennom bompakker der det er potensiale for det, at 
godstransporten skal foregå på en mest mulig trafikksikker og miljøvennlig måte, og at 
godstransporten skal benytte ruter utenom tettstedene der det er mulig. Drift og vedlikehold må 
også styrkes. Nullvekstmålet ligger som grunnlag for stedsavhengig strategi for byområdet på 
Nord-Jæren. Det vektlegges også at transport av gods prioriteres framfor personbilbruk. For 
tettstedene vektlegges planlegging for moderat bruk av personbil.  

• Regionalplan Jæren og Søre-Ryfylke. Med basis i areal- og transportstrategi vektlegger 
regionalplanen en utvikling knyttet til senterstrukturen og rett virksomhet på rett plass. Dette 
skal redusere behovet for persontransport med bil. For håndtering av næringstransport og 
logistikk framheves jernbanen, overordnet hovedvegnett, lufthavn, havn- og godsterminalen som 
viktig regional infrastruktur for gods- og varehåndtering. 

• Bymiljøpakken inneholder prosjekter som skal bidra til god avvikling på overordnet vegnett i 
form av gjennomgangstrafikk, næringstransport og nødvendig persontransport. Reduksjon i 
personbiltransport ligger til grunn for måloppnåelse. 

 

10.3. Hva har vi? 

Nullvekstmålet har ligget til grunn for Stavangers planlegging siden kommuneplanen for 2014-2029 
ble vedtatt. En viktig del av strategien er at reduksjon i personbilbruk skal gi kapasitet på veg- og 
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gatenett til gjennomgangstrafikk og effektiv næringstransport. I gjeldende kommuneplan er 
strategien videreutviklet og spisset, og vektlegger aktiv transport og kortreist hverdagsliv. Det 
innebærer at vi i tråd med overordnede føringer vil prioritere gange, sykling og kollektivtransport 
foran biltransport i sentrale deler av kommunen, i senterstrukturen og boligområdene. 

 

Framkommelighet 

Vi vektlegger framkommelighet og kapasitet på E39 og kopling mellom E39 til næringsområdene, slik 
at lokalvegnettet belastes minst mulig. Både Eiganestunnelen og Hundvågstunnelen/Ryfylketunnelen 
har bidratt til en slik utvikling. Det pågår regulering av E39 Smiene-Harestad, og Rogfast er under 
bygging. Tidligere E39 har funksjon som omkjøringsveg dersom Eiganestunnelen er stengt. Hanasand 
er beredskapskai dersom fergen ikke kan gå til Mortavika. I spesielle tilfeller og når E39 er stengt, kan 
rv. 13 fungere som omkjøringsveg.  

På fv. 44 og rv. 509/fv. 509 prioriteres kollektivtrafikk foran andre kjørende. Disse gatene har en 
funksjon som omkjøringsveg ved hendelser på overordnet vegnett. 

I underordnet gatenett prioriteres gående, syklende og kollektivtransport.   

 

Fysisk tilrettelegging 

I tidligere Stavanger kommune har prinsippet vært at vi skal videreutvikle byen med gater, med 
gatenormalene som hovedregel til grunn for planleggingen. Gatene skal ta hensyn til både  gående i 
form av fortau, og syklende i form av en separat løsning for sykkel der trafikkmengden er høy. I 
sentrale deler er det utarbeidet prinsipper for opparbeidelse og belysing. Dette skal bidra til å gjøre 
sentrum og sentrumsnære boligområder til attraktive steder å bo, oppholde seg i og ferdes gjennom. 
Byromsstrategien for Stavanger sentrum gir grunnlag for å videreutvikle dette.  

Både gjennom kommunens prioriteringer og i Bymiljøpakken har kommunen vektlagt å bedre gang- 
og sykkelinfrastruktur. For sykkel har det spesielt vært viktig å oppgradere gater og forbindelser som 
inngår i hovednett for sykkel.  

Rennesøy og Finnøy har en stedskarakter i Vikevåg og Judaberg der prinsippene for Stavanger kan 
bidra til å gi stedene karakter. Begge kommunedelene preges ellers av landeveger som er innpasset i 
landskapet. Langs noen veger er det lagt til rette for eller planlagt gang- og sykkelveg. 

 

Temakart for kjørende og varelevering 

Kommunedelplan for Stavanger sentrum har et eget temakart for kjørende og varelevering som gir 
føringer for hovedgater og samlegater i sentrum15.  

Hovedvei bil: På hovedvei bil skal fremkommelighet for biltrafikken sikres og prioriteres med 
minimum to kjørefelt. For kryss på hovedvei bil som inkluderer kollektivtrase skal den mest 
arealeffektive kryssløsningen som prioriterer kollektivtrafikk og gående velges. 

 

15 Planteknisk bukes veibegrepet i kartet. 
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Ved etablering av bussvei i Madlaveien (fv. 509 fra 
Motorveien til kryss Olav V´s gate) tillates maksimalt to 
kjørefelt for bil. Ved etablering av kollektivfelt i Verksgata 
tillates maksimalt to kjørefelt for bil.  

Samlevei bil: På samlevei bil skal biltrafikken sikres 
tilstrekkelig framkommelighet. Der breddekrav til gangnett, 
sykkelnett og kollektivnett gjør eksisterende gateløp for 
smalt til å sikre to kjørefelt, kan enveisregulering vurderes. 
De mest arealeffektive kryssløsninger skal velges.  

Det skal i reguleringsplan konkretiseres forbindelse for 
samlevei bil fra fv. 44 til Paradis (E17) på strekningen E10-
G12. 

Varelevering: For traseer vist som åpen for varelevering på 
temakart 4 skal det være åpent for og tilrettelegges for 
varelevering. 

 

Fartsnivå  

Forskjellene mellom veg- og gatestruktur til de tre tidligere kommunene vises tydelig i kart som viser 
fartsgrensene i kommunen. For eksempel i tidligere Stavanger kommune er det i stor grad tatt stilling 
til fartsnivå. Store deler av Stavanger sentrum inngår i en sone der farten er skiltet til 30 km/t. Gater 
som fyller en samlegatefunksjon for området er gjerne skiltet med 40 km/t. Det samme gjelder mer 
overordnede samlegater og hovedgater. For en del av disse gjelder ordinær fartsgrense for tettbygd 
strøk, og noen deler er skiltet med 60 km/t.  

For mange av vegene i Finnøy og Rennesøy kommunedeler gjelder 80 km/t. Mange av vegene er 
smale slik at faktisk fartsnivå på kjøretøyene kan være lavere. Mange steder er farten skiltet ned til 
60 km/t eller 50 km/t, og noen steder til 70 km/t. I tettsteder, ved skoler eller ut fra andre hensyn er 
farten skiltet ned til 40 km/t eller 30 km/t. 

 

 

Figur 76. Fartsgrenser i ulike deler av kommunen (Kartene har ulik målestokk). 

Figur 75. Temakart for hovedveinett og 
varelevering. Kommunedelplan for Stavanger 
sentrum 
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Farten på kjøretøyene påvirker trafikksikkerheten og alvorlighetsgraden hvis en ulykke inntreffer. Det 
påvirker også omgivelsene, og hvor trygt og attraktivt det oppleves å ferdes til fots og med sykkel. 
Det kan derfor være behov for å se nærmere på fartsgrensene som gjelder i sentrale deler av 
kommunen, for å se om lavere fart kan bidra til å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle. På øyene og i 
mer landlige områder er vegene smale, og gjerne uten eget tilbud for gående. Selv om det kan være 
lite trafikk, kan det derfor være behov for å se om det er veger der farten bør skiltes ned. Andre 
stedlige forhold kan også være relevante for å redusere fartsgrensen. 

I 2021 ble det fastsatt nye fartsgrensekriterier som legger opp til mer bruk av 30km/t og 40km/t. 
Disse fartsgrensene er viktige i områder der mange går og sykler. Der fartsgrensen justeres er det 
viktig å følge opp med en fysisk utforming og tiltak som reduserer fartsnivået (jf. Statens vegvesenets 
veileder V125).    

 

Vikeplikt og forkjørsregulering 

Trafikksystemet i Stavangers gater hadde tidligere relativ konsekvent bruk av høyreregelen, dvs. at 
kjørende skal vike for kjørende fra høyre. I 2014 ble dette prinsippet lagt om, basert på en fagrapport 
fra Statens vegvesen (Statens vegvesen 2012). Fagrapporten viste at forkjørsregulering gav positiv 
effekt på trafikkforholdene langs hovedvegnettet. Analysene viste at antall ulykker går ned, og at det 
blir tydeligere for bilistene hvem som har vikeplikt i kryss. Hovedgater og viktige kollektivtraseer er 
derfor forkjørsregulert. Det bidrar til framkommelighet for kollektivtransport og prioriterering av 
hovedgater foran sidegater. 

I arbeidet med å legge bedre til rette for sykkel har vi også testet ut å forkjørsregulere sykkelnettet. 
Vi kan løfte fram tre forhold: 

• Sykkelfelt: Der sykkelnettet følger hovedgater i sykkelfelt (enveisregulert sykkelvei med 
fortau) som er forkjørsregulert gjelder også forkjørsreguleringen syklende.  

• Gang- og sykkelvei/Sykkelvei med fortau: Vi har i samarbeid med de andre partene på Nord-
Jæren testet ut å prioritere syklende i kryss på en strekning fra Sandnes til Forus-området. 
For at dette skal kunne godkjennes framover har Vegdirektoratet nå avklart at syklende og 
gående må skilles inn mot krysset, i tillegg til at dette er en del av en lengre strekning. 

• Sykkelgater/sykkelprioriterte gater: Dette anser vi som samlegater/hovedgater for 
sykkeltrafikk. Basert på forsøket med sykkelprioritert gate i Møllegata inngår 
forskjørsregulering i vårt prinsipp for slike gater. Dette samsvarer med prinsippet som 
benyttes i andre land. Dette må imidlertid sees i forhold til trafikksituasjon og 
trafikkregulering i området. 

  

Beredskap 

Drift og vinterberedskap. Stavangers prinsipper for drift og vinterberedskap er koordinert med andre 
veieiere og prioriterer gater med kollektiv og hovednett for sykkel. 

Prioritet 1: 

• Kommunale gater hvor det går kollektivtrafikk. 

• De viktigste gang- og sykkelveiene, hovedsakelig hovedsykkelrutene og de som går langs 
fylkesveiene. 

• De viktigste bratte bakkene. For eksempel der det går rutebusser. 

• Stavanger sentrum: Gågater, trapper og torg. 

• Gangveiene gjennom Kannikparken og Byparken.  
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Prioritet 2 

• De viktigste samleveiene i boligstrøk. Veiens funksjon, trafikkmengde, adkomst til syke- og 
aldershjem, barnehager og lignende avgjør hvor viktig den er. 

• Øvrige gang- og sykkelveier. 

• Øvrige trapper. 

• Fortau langs offentlige eiendommer. 

I Rennesøy prioriteres traséer for buss og renovasjonsbiler, og områder hvor det er bakker. I Finnøy 
prioriteres framkommelighet til kaier på ikke-landfaste øyer, og områder hvor det er bratt. 

Tunnelberedskap og Beredskapskaier 

Det er kaier som fungerer som beredskap hvis tunneler i kommunen er stengt eller for fergedrift ved 
uvær. F.eks er Hanasand beredskapskai for E39 og Finnfast. Det er viktige beredskapskaier til både 
overordnet og lokalt veinett. Det brukes trafikkstyring for å overvåke tunnelene, og de blir stengt ved 
hendelser. Veieier har beredskap for å kunne åpne tunnelene forsvarlig etter hendelser. Det klages 
på at beredskapen ikke er god nok.  

Spesielt i Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen er det ofte mindre hendelser, og nedstenging av 
tunnelene i perioder. Dette påvirker framkommeligheten og tilgjengeligheten med bil på E39, med bil 
for beboere og næringsliv i Rennesøy og Finnøy kommunedeler, og med buss til og fra Rennesøy 
kommunedel. 

 

Ikke landfaste øyer 

Vassøy: Det har over tid vært ønske om en fastlandsforbindelse i form av bro til Vassøy. 
Kommunedirektøren har gitt følgende svar: 

 
 «Kommunedirektøren gav svar på spørsmål i UBS 18.06.2020 vedrørende Vassøy bro.  

Fylkeskommunen har ansvar for planlegging, prioritering og gjennomføring av tiltak og prosjekter 
på fylkesveier. Det er gjort vedtak om Stavanger kommune skal påta seg å utarbeide 
reguleringsplan mot at fylkeskommunen betale, men prosjektet er ikke prioritert for 
gjennomføring av fylkeskommunen. Det beste for saken vil være om fylkeskommunen løser egne 
oppgave direkte og ikke indirekte gjennom kommunen.  

«Kommunedirektøren har i høringsuttalelse til regionalplanstrategi forslått at 
fastlandsforbindelse til Vassøy blir tema. Mobilitet og tilgjengelighet er et tema som også bør 
utredes på regionalt nivå. Det er mange øyer både med og uten fastlandsforbindelse i 
kommunen, hvor mobilitet og tilgjengelighet er en problemstilling. Kommunedirektørens 
vurdering er at fastlandsforbindelse til Vassøy ikke bør være en prioritert planoppgave i denne 
perioden. Dette vil ta ressurser fra andre oppgaver som i større grad svarer på utfordringer og 
målene i kommuneplanens samfunnsdel. 
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Med grunnlag i dette er det satt i gang et arbeidsopplegg med 
konsulentoppdrag for forprosjekt som grunnlag for å igangsette 
regulering med konsekvensutredning. 

Øyfast: Innbyggerne i Finnøy kommunedel er avhengig av 
fergetransport og hurtigbåter mellom øyene og Stavanger. 
Hurtigbåtene gjør det mulig å reise til Stavanger uten bil. For å nå 
fastlandet med bil må Finnfast og Rennfast benyttes. I gjeldende 
kommuneplan for Finnøy er det lagt inn et langsiktig mål om å 
knytte alle delene av kommunen til fastlandet. Øyfast kan da 
erstatte ferjene for personbil og varetransport.  

Norconsult har laget en skisseplan og overordnet 
konsekvensutredning for Øyfast-prosjektet som grunnlag for 
hensynsonen som ligger i arealplankartet. Arealdelen stiller krav til 
videre detaljplanlegging og full konsekvensutredning med risiko- 
og sårbarhetsanalyse. 

  

10.4. Hvor vil vi? 

Det er viktig at vi følger opp ambisjonen satt i vedtatt klima- og miljøplan for å nå visjonen om at det 
skal være lett å ferdes bærekraftig i Stavanger, for både personer, frakt av varer og  utføring av 
tjenester.  

 

Nullvekst i personbiltransporten og reduksjon i fossil ferdsel er ikke nok for å nå samfunnsmålene 
våre. I tråd med målene som er vedtatt i klima- og miljøplanen legger vi derfor følgende hovedmål til 
grunn: 

 

Klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk, og ved at 
veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange 

I 2040 skal personbilandelen av personreiser være lavere enn 30 % 

Klimagassutslipp fra lette kjøretøy er redusert med 80 % innen 2030, og med 100 % innen 
2040 

 

Framkommelighet og kapasitet på E39 og kopling mellom E39 til næringsområdene er viktig for 
nasjonal, regional og lokal ferdsel. Dette er viktig for både næringstransport og lengre 
personbilreiser, og har betydning for regionens næringsliv og konkurranseevne. Et fungerende 
overordnet vegnett avlaster lokalt gate- og vegnett. Vi vil derfor legge vekt på framkommelighet på 
E39 og koplingen mellom E39 og viktige næringsområder, slik at lokalvegnettet belastes minst mulig. 

I tråd med revidert nullvekstmål og andre overordnede føringer er tilrettelegging for gåing, sykling og 
kollektivtransport avgjørende. Vi vil derfor prioritere kollektivtransport framfor personbiltransport i 
hovednettet for kollektivtransport. Vi vil også prioritere gangnett, sykkelnett og attraktive byrom og 
gater framfor personbiltransport i samlegater og lokalt gatenett i nabolag. Vi legger derfor vekt på 
følgende delmål: 

 

Figur 77. Forbindelser mellom øyene og 
trafikkgrunnlag. Norconsult 2018. 
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Vi vil legge vekt på framkommelighet på E39 og rv.13 og koplingen mellom E39 og viktige 
næringsområder, slik at lokalvegnettet belastes minst mulig 

Vi vil prioritere kollektivtransport framfor personbiltransport i hovednettet for 
kollektivtransport. 

Vi vil prioritere gangnett, sykkelnett og attraktive byrom og gater framfor kjørende i 
samlegater og lokalt gatenett. Stedstilpasset framkommelighet i hovedgate-/hovedveinett. 

 

Hovedgater og samlegater er viktig for ferdsel, og kan ha en viktig funksjon som omkjøringsvei ved 
hendelser. Bolig- og senterområder bør prioriteres for gående og syklende, bylogistikk, nødvendig 
næringstransport, og adkomst for bevegelseshemmede.  Vi anbefaler derfor at prinsipper for 
kommunens gate- og veinett forankres i kommuneplanen i form av et temakart for kjørende med 
bestemmelser og retningslinjer knyttet til funksjon. 

Innsatsområder: 

• Videreutvikle prinsipper for gater og veier i sentrum og sentra med prioritering av gående, 
syklende og attraktive byrom  

• Lavere fart som tiltak for å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle, og for å øke 
trafikksikkerheten 

• Prioritere framkommelighet for sykkel og kollektivtransport ved å prioritere gater for 
hovedkollektivnett og/eller hovedsykkelnett foran sidegater. 

• Trafikksikker kommune 
o Etablere hjertesone ved skoler og steder der mange barn ferdes 
o Tilpasse fartsnivå til område og omgivelser 

 

10.5. Hvordan gjør vi det? 

Sentrale deler av kommunen og kommunedels- og lokalsentra utvikles ut fra prinsipper for gater, og 
prioriterer gående, syklende og attraktive byrom. 

Framkommelighet for kollektivtransport gis prioritet på bussveien, og stedstilpasset 
framkommelighet prioriteres i hovedgate-/hovedveinett 

Framkommelighet for gjennomgangstrafikk gis prioritet på E39 og rv. 13. Det gjøres i form av 
planlagte tiltak på vegnettet og trafikkstyring. Beredskapskaier og omkjøringsveier ved hendelser bør 
inngå i overordnet veinett eller hovedgate-/vei.  

• E39 Auglendhøyden, Eiganestunnelen, Byfjordtunnelen, Mastrafjordtunnelen. Byhaugtunnelen 
er omkjøringsvei for Eiganestunnelen. 

• Rv.13 Hundvågtunnelen og Ryfylketunnelen. Omkjøringsvei for E39. For rv. 13 er 
Storhaugtunnelen omkjøringsvei for Hundvågstunnelen og Bergelandstunnelen 

• Bergelandstunnelen er omkjøringsvei for Storhaugtunnelen. 

• Boknafjordsambandet. Hanasand er beredskapskai for Mortavika 

• Rennfast. Mekjarvik i Randaberg kommune er beredskapskai 

• Finnfast. Hanasand og Judaberg er beredskapskaier 

Vi anbefaler at temakart med prinsipper for gater og veier, og traseer for næringstransport og 
bylogistikk med tilhørende forslag til bestemmelser/retningslinjer, inngår i arealplanen. 

Utkast for temakart for kjørende (jf figur 78) forholder seg til senterstrukturen og næringsområder i 
samsvar med Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke.  
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Kartet inneholder følgende funksjoner:  

• Overordnet veinett: Samsvarer med E39 og rv.13 

• Hovedgate-/vei: Samsvarer med fylkesveier med overordnet funksjon 

• Samlegate-/vei: Samsvarer med fylkesveier og kommunale veier med samlegatefunksjoner 
og omkjøringsfunksjoner 

• Ferger 
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Figur 78. Temakart kjørende (diskusjonsutkast). 

Kartet kan videreutvikles slik at følgende elementer framgår: 

• Kaier og beredskapskaier 

• Bilfrie områder, som Stavanger sentrum 

• Kjøretraseer for næringstransport 

• Mobilitetspunkt 

• Distribusjons- og omlastningsområde 

• Kvalitetssikre fergestrekninger 

Gater og veier som inngår i temakartet kan gi utgangspunkt for visning av gater og veier på 
arealplankartet. 

Mulig fastlandsforbindelse til Vassøy i form av bru fra Bjørnøy vurderes i samarbeid med Rogaland 
fylkeskommune. Det er fremmet sak om midler til å starte planarbeid.  

Mulig fastlandsforbindelse til ikke-landfaste øyer i Finnøy vurderes også. Det må tas stilling til dette i 
arealplanen i løpet av denne eller neste planperiode. Vi anbefaler å ikke ta stilling til dette i denne 
rulleringen av arealplanen. 
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Viktige hovedpunkt  

Mål 

→ Klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i 
persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange 
Resultatmål: 

• I 2040 skal personbilandelen av personreiser være lavere enn 30 % 

• Klimagassutslipp fra lette kjøretøy er redusert med 80 % innen 2030 og med 100 % inne 2040 

Delmål 

→ Vi vil legge vekt på framkommelighet på E39 og Rv13 og koplingen mellom E39 og viktige næringsområder, slik at 
lokalvegnettet belastes minst mulig 

→ Vi vil prioritere kollektivtransport framfor personbiltransport i hovednettet for kollektivtransport. 

→ Vi vil prioritere gangnett, sykkelnett og attraktive byrom og gater framfor kjørende i samlegater og lokalt gatenett. 
Stedstilpasset framkommelighet i hovedgate-/hovedveinett 

Innsatsområder: 

• Stille krav i reguleringsplaner og trafikkregulering som prioriterer gående og syklende på bekostning av biltrafikk i 
senterområder og boligområder 

• Lavere fart som tiltak for å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle, og øke trafikksikkerheten i ulike deler av 
kommunen. 

o Trafikksikker kommune 
o Etablere hjertesone ved skoler og steder der mange barn ferdes 
o Tilpasse fartsnivå til område og omgivelser 

Anbefalinger 

• Prinsipper for kommunens gate- og veinett forankres i kommuneplanen i form av et temakart for kjørende med 
bestemmelser og retningslinjer knyttet til funksjon 

• Sikre beredskap og omkjøringsveier ved hendelser på overordnet veinett 
o E39 Auglendhøyden, Eiganestunnelen, Byfjordtunnelen, Mastrafjordtunnelen. Byhaugtunnellen er 

omkjøringsvei for Eiganestunnellen. 
RV 13 Hundvågtunnelen og Ryfylketunnelen. Omkjøringsvei for E39. For RV 13 er Storhaugtunnelen er 
omkjøringsvei for Hundvågstunnelen, og Bergelandstunnelen 

o Bergelandstunnelen er omkjøringsvei for Storhaugtunnelen. 
o Boknafjordsambandet. Hanasand beredskaps kai for Mortavika 
o Rennfast. Mekjarvik i Randaberg kommune er beredskapskai 
o Finnfast. Hanasand og Judaberg er bredskapskaier 

Anbefalte endringer til kommuneplanens arealdel 

• Temakart med prinsipper gater og veier, og traseer for næringstransport og bylogistikk med tilhørende forslag 
til bestemmelser/retningslinjer bør inngå i arealplanen. 

• Gater-, veier som inngår i temakartet kan danne utgangspunkt for visning av gater og veier på 
arealplankartet. 

• Mulig fastlandsforbindelse til Vassøy i form av Bru fra Bjørnøy vurderes i samarbeid med Rogaland 
fylkeskommune. Det er fremmet sak om midler til å starte planarbeid.  

• Mulig fastlandsforbindelse til ikke landfaste øyer i Finnøy. Det tas ikke stilling til hensynssonen i denne 
rulleringen av kommuneplanens arealdel 

• Det er aktuelt å framheve soner med tilgjengelighet for bylogistikk 

• Underordne personbiltrafikk byen og stedet i senterstruktur og boligområder 

• For å gjøre plankartet lesbart brukes linjesymbol. Det kan vurderes å ha flate der det er behov for å fastlegge 
arealbruk på bestemte gate/veglenker (ref. E39, Bussveien i Sentrumsplanen)  
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11. Trafikksikkerhetsstrategi 

11.1. Innledning og avgrensning av arbeidet 

Trafikksikkerhet handler om å oppnå trygg mobilitet for alle trafikantgrupper. I januar 2021 vedtok 
Stavanger kommune «Trafikksikkerhetsplanen 2021-2024». Trafikksikkerhetsstrategien skal supplere 
og implementere Trafikksikkerhetsplanen i kommuneplanen. 

Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken er forankret i Nasjonal transportplan, og 

lager en tydelig retning for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Trafikksikkerhetsplanen til Stavanger 

legger føringer for kommunens trafikksikkerhetsarbeid med egne mål og strategier som skal bidra til 

å oppnå ønsket samfunnsutvikling og nullvisjonen. Strategien for trafikksikkerhet for Stavanger 

kommune tar utgangspunkt i gjeldende planer, både nasjonale og lokale, samt den gjeldende 

utfordringssituasjonen.  

Et viktig og gjennomgående tema for trafikksikkerhetsstrategien er å forene målet om flere gående 

og syklende med målet om nullvisjonen. En økning av antall gående og syklende kan gi oss en økning 

i antall alvorlige ulykker fordi gående og syklende er mer utsatt for alvorlige ulykker. Uten en 

målrettet innsats kan målet om flere gående og syklende komme i konflikt med nullvisjonen.     

 

11.2. Bakgrunn 

Nullvisjonen ble vedtatt i 2002, og har gitt trafikksikkerhetsarbeidet et arbeidsmål og en etisk 

vegviser. Visjonen gir samfunnet en tydelig retning om at vi ikke aksepterer at folk blir drept eller 

hardt skadd i trafikkulykker. I tillegg til nullvisjonen er det flere mål og satsningsområder i nasjonale 

og regionale planer som videreføres i kommunens planer. 

 

Overordnede føringer 

Nasjonal transportplan 2022-2033 legger nullvisjonen til grunn i arbeidet med transportsikkerhet, og 
setter et ambisjonsmål om at det innen 2030 maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde i 
trafikken. For å oppnå dette er det valgt ut flere mål for perioden: 

• Satse på infrastrukturrettede tiltak, tiltak for fotgjengere og syklister i byområder, målrettet 
innsats overfor høyrisikofaktorer og utsatte trafikantgrupper, tiltak for å redusere ulykker 
med tunge kjøretøy og understøtte teknologiutvikling som fremmer sikkerheten. 

• Arbeide for at 60 % av trafikkarbeidet på riksveier med fartsgrense 70 km/t eller høyere 
innen 2028 skal foregå på møtefrie veier, og at alle riksveier med fartsgrense 70 km/t eller 
høyere på sikt skal ha minstestandard for utforkjøringsulykker. 

• Legge særlig vekt på behovene til fotgjengere, syklister og motorsyklister ved utforming, 
bygging, drift og vedlikehold av veianlegg. 

• Legge til rette for at barn kan ferdes trygt i trafikken gjennom blant annet sikring av 
skoleveier, nærmiljøer og annen infrastruktur, trafikk- og mobilitetsopplæring og 
informasjonsvirksomhet. 

 

En viktig del av Nasjonal transportplan er Barnas transportplan som gir følgende mål: 

• Gi barn gode muligheter til å være aktive og selvstendige trafikanter 

• Ta hensyn til barn og unges behov i areal- og transportplanleggingen 
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• Prioritere trafikksikkerheten for barn og unge ved å stimulere til lokalt arbeid for trygge 
skoleveier og nærmiljøer 

 

Folkehelsemeldingen 2018-2019 

Folkehelsemeldingen arbeider for å skape god folkehelse og livskvalitet. Trafikksikkerhet inngår i 
folkehelsemeldingen som både en utfordring og som et viktig tiltak for å skape et trygt og 
helsefremmende samfunn.  

 

Regionale planer 

Sykkelstrategien og gåstrategien for Nord-Jæren har egne visjoner om at det skal være attraktivt å 
gå og sykle for hele befolkningen på Nord-Jæren. F.eks har sykkelstrategien flere punkter som 
omfatter trafikksikkerhet. 

• Sykkelandelen skal dobles 

• 90 % av barn og unge skal sykle eller gå til skolen 

• Hovednettet for sykkel skal være separert fra gående og motorisert trafikk 

• Sykkelnettet skal ha god fremkommelighet og komfort hele året 

• Risikoen for alvorlige ulykker skal reduseres 

• 80 % av befolkningen skal oppleve det som trygt å sykle på Nord-Jæren 

 

Handlingsplan for trafikksikkerhet for Rogaland 2018-2023 

Handlingsplanens mål tar utgangspunkt i nullvisjonen og setter måltall for utviklingen av alvorlige 
ulykker. Planen har laget tre satsningsområder som skal vektlegges i trafikksikkerhetsarbeidet. Dette 
er arbeid rettet mot utsatte grupper, sykkel- og gåstrategien, og at trafikksikkerhetsarbeidet settes 
inn på et systemnivå. Slik som Stavanger, har fylkeskommunen mål å bli godkjent som en 
trafikksikker fylkeskommune.  

 

Trafikale utfordringer i Stavanger kommune 

De trafikale utfordringene i landet varierer fra sted til sted. Etter kommunesammenslåingen med 
Rennesøy og Finnøy har Stavanger kommune fått nye trafikale utfordringer. I boligområdene i 
Stavanger gir dårlig vedlikehold av hekker og vegetasjon trafikkfarlige steder og situasjoner. I 
kommunedelene Rennesøy og Finnøy er utfordringene å etablere rekkverk på landeveiene, og 
etablere et trafikksikkert tilbud til gående og syklende som helst er adskilt fra biltrafikken. 

En utfordring for hele kommunen er det høye antallet trafikanter som bryter trafikkreglene, særlig 
når det gjelder fart, rus og bilbeltebruk. Dette skaper farlige trafikksituasjoner, og viser at endring av 
atferd, opplæring og holdning er en viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

Ulykkesutvikling og statistikk 

Ulykker og skader i trafikken påfører mennesker store lidelser, og påfører samfunnet store 
kostnader. Statistikken fra forsikringsutbetalinger anslår at veitrafikkulykkene i Norge i 2016 kostet 
samfunnet om lag 24,2 mrd. kr. Helse- og omsorgstjenestene i kommunene må ta mye av regningen. 
Det lønner seg derfor å forebygge. 
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Ulykkesstatistikken i Stavanger viser at antallet ulykker er synkende, men at antallet drepte og hardt 
skadde er økende. Fra 2010 til 2019 ble det registrert 929 trafikkulykker. I denne perioden er 82 
personer blitt hardt skadde, og 14 personer er blitt drept.  

Utviklingen i Stavanger har både storbyutfordringer og utfordringer tilknyttet landeveier, og 
reflekterer på denne måten kommunesammenslåingen. I byen er syklister og gående en særlig utsatt 
gruppe. Dette vises igjen både i statistikken om ulykkestyper og utsatte trafikantgrupper. Utenfor 
byen er det møteulykker og utforkjøringsulykker som er de største utfordringene. Dette gjelder også 
for Stavanger, hvor særlig utforkjøringsulykker er en utfordring på fylkesveinettet. 

Syklister er en trafikantgruppe som er særlig utsatt for ulykker, hvor man også mangler data om 
ulykkene. Dataen vi har viser at syklister er særlig utsatt for ulykker i kryssende retning. Dette kan 
skyldes flere faktorer, for eksempel at disse ulykkene gjerne er med bilister og dermed blir registrert, 
og at det er utfordringer tilknyttet sikt og vikepliktsregler. En nylig gjennomført analyse av skadetall 
fra helsevesenet viser at det er stor underrapportering av skadetall i den offisielle 
ulykkesstatistikken. Det er spesielt eneulykker som «forkludrer bildet». De anslår at det er 11 ganger 
så mange skader på sykkel og 60 ganger så mange skader på fotgjengere, enn det som rapporteres. 
Eneulykker for fotgjengere defineres ikke som trafikkulykke fordi det ikke er kjøretøy involvert. Det 
pekes på at utforming, drift og vedlikehold kan bidra til å redusere denne typen ulykker (Bjørnskau 
2021).  

11.3. Hva har vi? 

Både kommuneplanen og trafikksikkerhetsplanen til Stavanger setter mål som er relevante for 
trafikksikkerhetsutviklingen. Kommuneplanen setter mål for samfunnsutviklingen som inkluderer 
tilgjengelighet, trygghet og mobilitet. Dette henger tett sammen med målet om å oppnå god 
trafikksikkerhet. Trafikksikkerhetsplanen er mer direkte, og har mer konkrete mål og tiltak til 
trafikksikkerhetsarbeidet. 

I tillegg til kommuneplanen og trafikksikkerhetsplanen er det satt mål og gjort vedtak om at 
Stavanger kommune skal bli en trafikksikkerkommune, og at det skal etableres hjertesoner ved alle 
skolene i kommunen. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel har flere mål som er relevante for trafikksikkerhetsarbeidet og 
trafikksikkerhetsstrategien. Dette gjelder følgende mål:  

• Sikre trygghet og tilgjengelighet for alle 

• Gjøre det lettere å gå, sykle og reise kollektivt 

• Legge til rette for et kortreist hverdagsliv 

Målene handler om å legge til rette for et samfunn hvor flere kan bevege seg tryggere og enklere i 
hverdagen. Dette handler om å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt, noe som forutsetter 
tilstrekkelig tilrettelegging for å sikre trafikksikkerheten i hverdagen. 

 

Vedtak om hjertesoner 

Stavanger kommunestyre vedtok i desember 2019 at vi skal arbeide for å innføre hjertesoner ved 
skolene i Stavanger. Hjertesone, et konsept i regi av Trygg Trafikk, handler om å redusere trafikken 
rundt skolene for å forebygge farlige trafikksituasjoner og å få flere til å gå og sykle.  

 

https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/
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Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger 2021-2024 

Trafikksikkerhetsplanen gir en helhetlig oversikt over trafikksikkerhetsforholdene i Stavanger 
kommune, og prioritering av trafikksikkerhetsprosjekter. Planen revideres hvert 4. år. 

For perioden 2021-2024 har trafikksikkerhetsplanen følgende mål: 

• Redusere antall ulykker for hvert år  

• Ha en sammenhengende periode på 12 måneder uten drepte eller meget alvorlig skadde i 
vegtrafikken  

• Redusere konsekvensen av de ulykkene som skjer.  

Målene skal oppnås med følgende hovedstrategier: 

• Utbedre farlige strekninger og ulykkespunkt.  

• Høy standard på drift og vedlikehold av veinettet for alle trafikanter. 

• Jobbe for å bli godkjent som trafikksikker kommune.  

• Fremme gode holdninger og atferd i trafikken.  

• Tiltak rettet mot utsatte trafikantgrupper.  

 

Vedtak om trafikksikker kommune 

Kommunen har gjennom trafikksikkerhetsplanen vedtatt som mål å bli godkjent som «trafikksikker 
kommune». Dette innebærer at kommunen blant annet sørge for at skoler og barnehager blir 
godkjente som trafikksikre av Trygg Trafikk. Skolene skal ha integrert trafikkopplæring i tråd med 
kunnskapsløftets kompetansemål, og barnehagene skal ha opplæring i trafikkreglene for 
fotgjengere og bruk av sansene i trafikken. Skolene skal også fortsette sitt arbeid med å få flere barn 
til å gå til skolen gjennom motiverende kampanjer.  

 

Utfordringer som løftes fram i trafikksikkerhetsplanen: 

Hekker og vegetasjon: En viktig forutsetning for 
en trygg ferdsel i trafikken er at trafikantene har 
fri sikt til å se og å bli sett. Hekker og vegetasjon 
vokser ofte både i bredden og høyden, og kan 
dermed hindre både frisikt, skule trafikkskilt og 
ferdsel på fortauet. Dette gjelder spesielt i 
boliggater i byområdet hvor bilister, syklister og 
skolebarn deler veien.  

Gangfelt og intensivbelysning: Myke trafikanter 
er særlig utsatt for ulykker i kryssende retning, 
enten ved veikryss eller i gangfelt. Det må 
fokuseres mer på siktsoner og tydelige 
vikepliktsregler i kryss, og etablering av 
forsterket belysning ved gangfelt.  

Elektriske sparkesykler: Elektriske sparkesykler 
er de siste årene blitt etablert som et nytt og 
populært mobilitetstilbud, særlig i byene. 
Erfaringen etter noen år viser at det er knyttet 
flere problemstillinger til el-sparkesyklene, blant 
annet tilknyttet trafikksikkerhet. Det rapporteres om mange ulykker, mye risikoatferd i form av 
kjøring i ruspåvirket tilstand og brudd på trafikkreglene. For å møte utfordringene arbeides det både 

Figur 79. Klipp skoleveien trygg. Uklipte hekker er en stor 
utfordring for kommunen. 
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nasjonalt og lokalt med nytt regelverk for å gjøre elektriske sparkesykler til en trafikksikker berikelse 
til byene.  

 

11.4. Hvor vil vi? 

Strategisk løfter vi fram ett viktig strategisk hovedmål for trafikksikkerhet med tilhørende 
innsatsområder og målbare delmål. Hovedmålet tar utgangspunkt i nullvisjonen, i tillegg til 
kommuneplanens samfunnsdel og målet om nullvekst. Innsatsområdene viser til innsatser rettet mot 
lokalområder, i byen og utenfor byen. Delmålene er målbare, og er lagt til for å kunne si noe om 
progresjonen.  

Hovedmålet til trafikksikkerhetsplanen består av både langsiktige og kortsiktige mål for 
ulykkesutviklingen. De langsiktige målene tar sikte på å redusere både antall ulykker og 
konsekvensene av dem. Samtidig er det et kortsiktig mål om å ha sammenhengende perioder uten 
drepte eller meget alvorlig skadde i trafikken.  

Ser man isolert på ulykkesutviklingen så vil en økning i antall gående og syklende være negativt for 
trafikksikkerheten fordi de har en mye høyere risiko for å bli utsatt for en alvorlig ulykke. Derfor vil 
trafikksikkerhetsstrategien utvide målene til trafikksikkerhetsplanen til også å omfatte hvordan 
trafikksikkerhet skal sikre kommuneplanens mål og målet om nullvekst. En slik tilnærming kan bidra 
til at trafikksikkerhet spiller på lag med ønsket samfunnsutvikling, samtidig som det viser 
trafikksikkerhetsutfordringen med flere gående og syklende.  

 

Hovedmål:  

Trafikksikkerhetsarbeidet skal bidra til å oppnå nullvisjonen samtidig som den skal gjøre 
trygghet til en faktor som gjør det mer attraktivt og enklere å gå og sykle. 

 

Delmål: 

9 av 10 barn skal gå eller sykle til skolen 

Flere skal gå og sykle i tråd med gå- og sykkelstrategien 

Det skal bli færre alvorlige ulykker 

 

Innsatsområder: 

Trafikksikre lokalmiljø 

• Kommunen skal arbeide for å bli trafikksikker kommune 
• Det skal etableres hjertesoner ved alle skolene i kommunen 
• Trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende skal prioriteres, fortrinnsvis i separerte anlegg  

Trafikksikkerhet i byen 

• Fremkommelighet og trygghet for gående og syklende skal prioriteres i byen 
• Varelevering skal ta hensyn til gående og syklende gjennom utforming og samordning. Snuareal 

skal skje på eget areal. 
• Elektriske sparkesykler skal reguleres slik at de blir en trafikksikker berikelse for byen 

Trafikksikkerhet utenfor byen 
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• Risikoen for utforkjøringer og møteulykker skal reduseres ved å etablere infrastruktur som 
autovern og midtskiller  

• Fremkommelighet og trygghet for gående og syklende skal prioriteres 
 
 

11.5. Hvordan gjør vi det? 

Trafikksikkerhetsplanens strategier vil sammen med innsatsområdene og delmålene i 

trafikksikkerhetsstrategien bidra til å oppnå hovedmålet. 

Strategier 

• Utbedre farlige strekninger og ulykkespunkt 

• Høy standard på drift og vedlikehold av veinettet for alle trafikanter 

• Jobbe for å bli godkjent som trafikksikker kommune 

• Fremme gode holdninger og atferd i trafikken 

• Tiltak rettet mot utsatte trafikantgrupper 

 

Utbedre farlige strekninger og ulykkespunkt: Sette inn tiltak på strekninger og punkt 

som kommunen vurderer har høyere ulykkesrisiko enn andre steder, og med det forebygge ulykker.   

Høy standard på drift og vedlikehold av veinettet for alle trafikanter: Stavanger kommune vil 

fortsette satsingen på god drift og vedlikehold av veiene, med godt vedlikehold og rask utbedring av 

veinettet for gange, sykkel og kjøretøy. Kommunen fortsetter å prioritere strøing og brøyting 

av hovednettet for syklistene og viktige gangforbindelser like høyt som hovedveiene for bilistene. For 

alle trafikanter er god sikt viktig for sikkerheten. Derfor vil vi spesielt arbeidet med å sørge for at 

hekkene i boligområdene i Stavanger klippes etter gjeldende norm. 

Trafikksikker kommune: For å bli godkjent som trafikksikker kommune, må kommunen blant 
annet sørge for at skoler og barnehager blir godkjente som trafikksikre av Trygg Trafikk. Dette 
innebærer at skolene skal ha integrert trafikkopplæring i tråd med kunnskapsløftets 
kompetansemål. Barnehagene skal blant annet ha opplæring i trafikkreglene for fotgjengere og bruk 
av sansene i trafikken. Skolene skal også fortsette sitt arbeid med å få flere barn til å gå til 
skolen gjennom motiverende kampanjer.  

Fremme gode holdninger og god atferd i kommunen: Kommunen skal arbeide kontinuerlig for å 
fremme gode holdninger og trygg atferd i trafikken, i samarbeid med politiet, parkeringsselskap og 
andre instanser. Forebygging starter i barnehage og skole. Ute i trafikken er politiets innsats viktig, 
spesielt for å unngå at sjåfører av alle typer kjøretøy er påvirket av rus, bryter fartsgrenser og kjører 
uten korrekt bruk av sikkerhetsutstyr. 

Tiltak rettet mot utsatte trafikantgrupper: Barn og unge til fots, unge førere, eldre og personer med 

nedsatt funksjonsevner er utsatt i trafikken og møter ulike utfordringer. Derfor er det viktig med 

tiltak rettet spesifikt mot disse trafikantgruppene. 

 

Innsatsområdene og delmålene 

Innsatsområdene er stedsavhengige og kan være overlappende flere steder, men peker ut temaer 

som er viktige på de forskjellige stedene.  

Innsatsområdet “trafikksikre lokalmiljøer” fokuserer på å gjøre det trygt og enkelt å bevege seg i sitt 

nærområde som gående og syklende. Skoleveier vil være særlig viktige fordi skolene ofte er en viktig 
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destinasjon for lokalmiljøene. Dette vil sikres gjennom arbeidet med å bli en trafikksikker kommune, 

og etableringen av hjertesoner hvor det skal bli mindre biltrafikk rundt skolene. For dette 

innsatsområdet vil man også følge sykkelstrategien om at 9 av 10 barn skal gå eller sykle til skolen. 

Alle delmålene vil være aktuelle i evalueringen av dette innsatsområdet. 

“Trafikksikkerhet i byen” som innsatsområde vil ha flere overlappende temaer med trafikksikre 

lokalmiljøer, men vil ha flere utfordringer tilknyttet trafikk i byen. Dette handler om flere gående og 

syklende, vareleveringer og elektriske sparkesykler.  

“Trafikksikkerhet utenfor byen” tar utgangspunkt i ulykkessituasjonen og NTPs utfordringer som 

gjelder for veier utenfor byene. Dette innsatsområdet vil fokusere på utforkjøringsulykker og 

møteulykker, som er de mest vanlige ulykkestypene på vegnettet utenfor byene. 

 

 

  

Viktige hovedpunkt og anbefalinger 

Hovedmål: 

→ Trafikksikkerhetsarbeidet skal bidra til å oppnå nullvisjonen samtidig som den skal gjøre trygghet til en faktor som 
gjør det mer attraktivt og enklere å gå og sykle. 

Delmål: 

→ 9 av 10 barn skal gå eller sykle til skolen 

→ Flere skal gå og sykle i tråd med gå- og sykkelstrategien 

→ Det skal bli færre alvorlige ulykker 

Innsatsområder 

Trafikksikre lokalmiljø 

• Kommunen skal arbeide for å bli trafikksikker kommune 

• Det skal etableres hjertesoner ved alle skolene i kommunen 

• Trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende skal prioriteres, fortrinnsvis i separate anlegg 

Trafikksikkerhet i byen 

• Fremkommelighet og trygghet for gående og syklende skal prioriteres i byen 

• Vareleveringer skal ta hensyn til gående og syklende gjennom utforming og samordninger. Snuareal skal skje på 
eget areal. 

• Elektriske sparkesykler skal reguleres slik at de blir en trafikksikker berikelse for byen 

Trafikksikkerhet utenfor byen 

• Risikoen for utforkjøringer og møteulykker skal reduseres 

• Fremkommelighet og trygghet for gående og syklende skal prioriteres 

Trafikksikkerhetsarbeidet har følgende strategier og fokusområder jf trafikksikkerhetsplanen: 

Strategier: 

1. Utbedre farlige strekninger og ulykkespunkt 
2. Kommunen skal ha høy standard for drift og vedlikehold av veinettet for alle trafikanter 

3. Kommunen skal arbeide for å bli godkjent som trafikksikkerkommune. 

4. Kommunen skal fremme gode holdninger og atferd i trafikken. 

5. Det skal gjøres tiltak for å styrke trafikksikkerheten for utsatte grupper. 
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12. Strategi for parkering 

12.1. Innledning og avgrensning av arbeidet 

Parkeringspolitikken er et kommunalt ansvarsområde, og den blir pekt på som et viktig virkemiddel 
for å nå målene i areal- og transportpolitikken. Et viktig grunnlag ligger i bygningsloven av 1965. Det 
ble da innført en overgripende bestemmelse om å sette av areal til et minste antall parkeringsplasser 
i byggeprosjekter som følge at vi fikk stadig flere biler, og at disse måtte ha et sted å stå.  

Kommunene rår over flere parkeringspolitiske virkemidler. Vi setter krav i planer og byggesaker etter 
plan- og bygningsloven, og bruker prissetting i form av avgifter og tidsbegrensning av offentlig 
parkering. Regulering gjennom veiloven, skiltforskriften og byggteknisk forskrift er også viktige 
virkemidler.  

I dette kapittelet gir vi oversikt over viktige deler av Stavangers parkeringspolitikk, og går spesielt inn 
på følgende tema:  

• Tidene har endret seg siden 1965. For å unngå at vi setter av unødvendig mye trafikkareal og 
areal til parkering når vi forventer redusert bilbruk og færre bileiere, har vi ved hver 
kommuneplanrullering siden Stavangers kommuneplan for 2010-2025 vurdert behov for å 
justere ned kravet til antall plasser i parkeringsbestemmelsen og tilhørende bestemmelser og 
retningslinjer. En slik vurdering foretar vi også i denne rulleringen. 

• Ny kommune og ny Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke gjør at det er behov for å sy sammen 
kommuneplanens bestemmelser om parkering til en felles parkeringspolitikk, og koble dette til 
felles regionale prinsipper. Dette har vi forpliktet oss til i Byvekstavtalen.  

• Dokumentere parkeringskapasitet og -behov basert på mobilitetsplaner, reisevaneundersøkelsen 
og kartlegging av areal til parkering. Hensikten er å få bedre innsikt i parkeringskapasitet og -
behov i ulike deler av kommunen som grunnlag for å 

o begrunne reduksjon i parkeringskrav slik at det ikke bygges unødvendig parkering der 
kapasiteten allerede er god 

o gi råd i plan- og byggeprosjekter og begrunne eventuelle avvik fra krav 
o vurdere utviklingen av kommunens parkeringspolitikk.  

Til dette bruker vi både analyser av reisevanedata utarbeidet av NORCE, Asplan Viaks evaluering av 
bestemmelsen om mobilitetsplan , og en kartlegging av parkering som ble gjennomført av studenter i 
starten av kommuneplanarbeidet. Dette arbeidet inngår i evalueringen av mobilitetsplan som 
verktøy i planleggingen, som vi har fått støtte til av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

12.2. Bakgrunn 

«Parkering stjeler areal» skriver Kommunenes sentralforbund i en nettartikkel basert på en TØI-
rapport om parkering som virkemiddel og effekter fra 2016 (KS 2018). Det går mye areal til 
bilparkering som alternativt kunne blitt benyttet til annet formål. Dette gir lav tomteutnyttelse og 
bidrar til byspredning. Parkering beslaglegger areal i gate og bygg, skaper hindringer og risiko for 
annen trafikk, og påvirker hvordan byrom og steder oppfattes. 

Det er langt mer effektivt å legge til rette for sykkelparkering, men dette krever også areal. Det er 
derfor viktig at sykkelparkering planlegges slik at den kan inngå som en integrert del av bygg og 
byrom. Dette vil føre til at det blir lettere å bruke sykkel i hverdagen, og at sykkelparkering blir 
integrert i strukturene på en god måte.  

 

Parkeringspolitikken er viktig virkemiddel for å påvirke biltrafikken.  

https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/samferdsel/parkeringspolitikk-i-praksis/parkeringens-virkninger/
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• Nasjonal transportplan legger vekt på å bruke dette virkemiddelet for å styrke konkurranseflaten 
til gående, syklende og kollektivbrukene sammenlignet med bil, og samtidig redusere 
luftforurensing og konsekvenser av biltrafikk i byer og tettsteder. Det vektlegges at vi skal 
planlegge for «vekst og utvikling i kompakte og klart avgrensede byområder gjennom bolig-, 
areal- og transportplaner» (Nasjonal transportplan 2022-2033 s112).  

• Bymiljøpakken. Byutredningene på Nord-Jæren peker spesielt på bruk av parkering som 
virkemiddel for å nå nullvekstmålet. På Nord-Jæren inngår samordning av areal- og 
parkeringspolitikk derfor som en del av avtalen. 

• Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke har som en oppfølging av byutredningen utarbeidet felles 
prinsipper for parkeringspolitikken i regionen. Her vektlegges: 

o Differensiering av parkering etter tilgjengelighet og formål slik at de underbygger ønsket 
arealbruk 

o Effektivisering av parkeringsareal, med plassering i felles anlegg og med delemuligheter 
o Samordning av parkeringsbestemmelser med lignende formuleringer på tvers av 

kommunen 
o Maksimumsnorm for å unngå overetablering av parkeringsplasser 

Regionalplanen gir differensierte føringer for maksimum antall parkeringsplasser for bil ved 
utbygging og bruksendring, som gjelder per boenhet og for 100 m2 BRA næringsbebyggelse. 
Regionalplanen gir også føringer for minimum antall parkeringsplasser for sykkel i ulike deler av 
regionen. 

 

Parkering i gjeldende lover og forskrifter 

• Plan og bygningsloven: Parkering omfattes av flere bestemmelser i loven. Hjemmelen til å sette 
krav til parkering i kommuneplanen er knyttet til generelle bestemmelser til kommuneplanens 
arealdel §11-9 punkt 5. Den sier at: «Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta 
bestemmelser til kommuneplanens arealdel om: […] parkering, frikjøp av parkeringsplasser etter 
§28-7 […]» 
 
Bestemmelsen §28-7 Den ubebygde del av tomta. Fellesareal sier i andre ledd at: 
«Utearealet på tomta skal gjennom størrelse, utforming og beliggenhet […] i nødvendig 
utstrekning muliggjøre […] avkjørsel og parkering av biler, motorsykler, sykler o.l. Opparbeidet 
uteareal på tomta skal kunne brukes av alle innfor tillatelsens formål. Kommunen kan godta at 
fellesareal avsettes for flere eiendommer.» 
 
I tredje ledd fremheves: «Det kan bestemmes i kommuneplanen at kommunen kan samtykke i at 
det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp for hver 
manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer 
hvilke satser som til enhver tid skal gjelde. Innbetalt beløp kan bare benyttes til opparbeiding av 
offentlige parkeringsanlegg.» 
 
I fjerde ledd framheves at: «Departementet kan gi forskrifter om rammene for anvendelse av 
denne bestemmelsen, herunder bruk av midler innbetalt etter tredje ledd»  
 
Det kan også settes parkeringsbestemmelser i reguleringsplan jf §12-7 punkt 7 med øvre og 
nedre grense for parkeringsdekning, og som omfattes av byggesaksbestemmelsene etter §20-1 
punkt.  
 

• Veglova regner parkering til vei ut fra §1 dersom den står i «[…] beinveges samband med veg 
eller gate». 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§11-9
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§11-9
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§28-7
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§12-5
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§20-1
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• Parkeringsforskriften omfatter vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private 
parkeringsreguleringer. I tråd med formålsparagrafen §1 skal den: 

a. sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet, 
b. sikre at parkeringstilbudet er universelt utformet, 
c. sikre at parkeringsvirksomhet utøves med god kvalitet og mest mulig likt uavhengig av 

hvem som er tilbyder, 
d. bidra til likere konkurranseforhold mellom tilbydere av parkeringstjenester og 
e. legge til rette for offentlig kontroll av virksomheten. 

• Byggteknisk forskrift stiller krav til at parkeringsløsninger skal vises i søknaden, og at antall 
plasser og parkeringsløsning skal være i samsvar med gjeldende reguleringsplan eller 
kommuneplanbestemmelser. Den sier også at parkeringsarealet skal inngå i 
beregningsgrunnlaget av utnytting. I veiledningen vises det til «at arealet som er nødvendig for å 
dekke parkeringsbehovet på en tomt, skal medregnes i bebygd areal og i bruksareal som legges 
til grunn ved beregning av grad av utnytting». Parkering opptar allerede tomteareal, og en skal 
kunne ta stilling til senere behov for garasje eller carport på tomta. «Der felles parkeringsanlegg 
er avsatt som eget reguleringsformål, vil disse arealene ikke inngå i beregningsgrunnlaget»  
 

Dokumentasjon av behov for parkering 

Reisevaneundersøkelsen med tilleggsutvalg for kommunene på Jæren og deler av Ryfylke inneholder 
flere spørsmål om bilparkering. Vi har derfor en del dokumentasjon av parkering som vi kan legge til 
grunn for videreutvikling av kommunens parkeringsstrategi. Flere av spørsmålene er lagt til i de 
nyeste undersøkelsene. Utviklingen kan derfor ikke sammenlignes over tid, men sammenholder vi 
resultatene med utviklingen i bilholdet kan vi vurdere behovet for parkering.  

Som gjengitt tidligere i rapporten har bilholdet i kommunen flatet ut, og har de siste årene gått ned. 
Dette gjenspeiles også i reisevaneundersøkelsene. I 2013/2014-undersøkelsen var det 9 % som ikke 
hadde tilgang til egen bil. I 2019 er dette økt til 15 %. Dette er betraktelig lavere enn Bergen og 
Trondheim, der andelen husholdninger uten bil er i underkant av 25 %.  
 
Vi ser at bilholdet varierer i ulike deler av kommunen. Det er lavest i husholdninger i de mest sentrale 
deler av Stavanger. I Storhaug kommunedel viser undersøkelsen at 29 % av husholdningene ikke har 
tilgang til bil. Eiganes og Våland ligger også sentralt, men her er bilholdet på nivå med gjennomsnittet 
for Stavanger. Husholdningene i kommunedelene Tasta og Hinna har høyest bilhold. 

 

Parkering ved bolig 

Figuren under viser en sammenstilling av behov for bilparkering ved bosted. Som nevnt er det 15 % 
av husholdningene som ikke disponerer bil, og derfor ikke har behov for parkeringsplass. Nærmere 
80 % har egen parkeringsplass i nærheten av boligen. Det er kun 5 % av husholdningene som ikke har 
en egen parkeringsplass. 

 

 

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/5/5-7/?_t_q=parkering
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Figur 80.Husholdningers bilhold og behov for parkering ved bosted. RVU 2018/2019. 

Undersøkelsen viser at behovet for parkering varierer i ulike deler av kommunen. Det varierer også 
hvor stor andel av husholdningene som har egen parkeringsplass. Vi bruker analysesoner som 
forholder seg til bomringene jf figur 81, som gir et visst samsvar med temakart for parkering i 
gjeldende kommuneplan. F.eks er sentrumssonen relativ lik (ca 2 km). Analysen viser at bilholdet og 
behovet for parkering er lavest i sone Stavanger sentrum. Det er naturlig nok også her at andelen 
som ikke har tilgang til egen parkeringsplass er høyest.  

 

 

Figur 81. Husholdningers bilhold og tilgang til parkering fordelt på analysesoner. RVU 2018/2019. 

Undersøkelsen gir også et bilde av hvor vanskelig det er for husholdninger som ikke har tilgang til 
egen parkering å finne et sted å parkere bilen. Dokumentasjonen viser at de fleste har svært lett eller 
lett adgang til parkering i gate eller plass. Selv i sentrale deler av Stavanger. Det er kun i underkant av 
2 % som mener at det er vanskelig eller svært vanskelig å finne plass i sentrumssonen. Det er også en 
viss andel som ikke har tilgang til egen parkeringsplass i sonene Hillevåg og Hinna, men resultatene 
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tyder på at det også her er enkelt å finne sted å parkere. For kommunen som helhet er det under 1 % 
som ikke har tilgang til parkeringsplass ved bosted.  

 

Figur 82. Husholdningers bilhold og tilgang til parkering for husholdninger uten egen plass. RVU 2018/2019. 

Det store flertallet har kort vei (under 50 meter) til egen parkeringsplass, 77 % for minst en av bilene. 
80 % har mindre enn 100 meter å gå til egen parkeringsplass. 

 

 

Figur 83. Husholdningenes bilhold og avstand til egen parkeringsplass. 

Parkering på arbeidsted 

Tilgang til parkering på arbeidsted har betydning for mulighet til å bruke bil til jobb. Forskning viser at 
både tilgang til parkering på arbeidsted, og om den er gratis eller ikke, påvirker valg av reisemåte til 
jobb. Siden parkering beslaglegger areal og gir kostnader for bedriften, er gratis parkering på jobb en 
indirekte subsidie til ansatte på arbeidsplassen som benytter bil.  
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Reisevaneundersøkelsen viser at 61 % av bosatte i Stavanger parkerer gratis på arbeidssted, og at 16 
% må betale for å parkere på jobb. 8 % har ikke fast arbeidssted og 12 % har ikke førerkort eller eier 
ikke bil. De resterende 2 % har enten ikke tilgang til parkering eller har svart vet ikke. 

 

 

Figur 84. Bosattes tilgang til parkering på arbeidssted. 

Tilgangen til parkering på arbeidssted er også forskjellig blant bosatte i ulike soner i kommunen. 
Nærmere 70 % av bosatte i sonen Forus og Gausel, og sonen Tjensvoll, Ullandhaug og Madla svarer 
at de parkerer gratis på jobb mens det samme gjelder for 50 % av bosatte i og rundt Stavanger 
sentrum. Det er også disse som i størst grad svarer at de må betale for parkering på jobb. Dette er 
imidlertid på nivå med Forus og Gausel og Hundvåg.  

  

 

Figur 85. Bosattes tilgang til parkeringsplass på arbeidssted fordelt på sonen en bor i. 
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Dersom vi endrer blikket og ser på ansattes muligheter til å parkere på arbeidsted viser 
undersøkelsen at det store flertallet (77 %) kan parkere gratis på arbeidsted, 73 % på plass som 
arbeidsgiver disponerer, og 4 % på vei, gate eller plass uten avgift. 

 

 

Figur 86. Ansattes tilgang til parkering på arbeidsted. 

Hvis vi skiller mellom ulike soner viser undersøkelsen at selv i sentrumssonen er det god tilgang til 
gratis parkering som disponeres av arbeidsgiver, hele 67 %. Videre svarer 5 % at de parkerer gratis på 
vei, gate eller plass uten avgift. Likevel er det en god del flere arbeidstakere som kan parkere gratis i 
andre soner (mellom 74 % og 78 %). 

 

 

Figur 87. Ansatte som parker gratis på arbeidsted. 

Samlet sett er det 20 % av arbeidstakerne som betale for å stå parkert på arbeidsted, 10 % på 
parkeringsplass som disponeres av arbeidsgiver, og 10 % på vei, gate eller plass med avgift. 2 % av de 
ansatte har ikke tilgang til parkering på arbeidsted. 

75%

74%

67%

74%

77%

78%

76%

73%

4%

5%

5%

3%

3%

3%

3%

4%

T A S T A

H U N D V Å G

S T A V A N G E R  S E N T R U M

H I L L E V Å G  O G  H I N N A

T J E N S V O L L ,  U L L A N D H A U G  O G  S T O K K A

S U N D E ,  M A D L A

F O R U S  O G  G A U S E L

T O T A L

PARKERING PÅ ARBEIDSTED

Jeg parkerer gratis på parkeringsplass som disponeres av arbeidsgiver

Jeg parkerer på vei, gate eller plass uten avgift



   

 

129 

 

Figur 88. Ansatte som må betale på arbeidsted eller ikke har tilgang til parkering på arbeidsted. 

Igjen skiller sonen Stavanger sentrum seg fra andre soner, der 30 % av de ansatte svarer at de må 
betale for å parkere på arbeidsted. 

Figur 89 viser at det også i Stavanger ser ut til å være en nær sammenheng mellom 
reisemiddelfordeling og tilgang til parkering på arbeidsted. Der det må betales for parkering er 
bilandelen 36 %, mens bilandelen er 63 % der parkering er gratis. Det er kun i sentrumssonen og 
sonen Hillevåg og Hinna der vi har tilstrekkelig antall svar til at vi kan si noe om forskjellen. Naturlig 
nok fordi det stort sett er gratis å parkere i de andre sonene. Bilandelen er lavest i sentrumssonen, 
men forskjellen i bilandel mellom steder der en må betale og der en ikke må betale på arbeidssted er 
nesten lik. Det viser betydningen av parkering som virkemiddel. I sonen Tjensvoll, Ullandhaug og 
Stokka er bilandelen lavere selv om det er gratis parkering på arbeidssted. Dette kan skyldes at det er 
begrensninger i tilgangen til slik gratis parkeringsplass.   
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Figur 89. Sammenheng mellom reisemiddelfordeling og tilgang til parkering på arbeidsted 

Dokumentasjon av areal til parkering 

Parkering i seg selv legger anslagsvis beslag på et areal på 20-25 m2 per parkeringsplass. Dette 
grunnlaget kan brukes for å undersøke hvor mye areal som benyttes til parkering i sentrale deler av 
kommunen. Vi ønsker også å sammenstille areal til parkering for større deler av kommunen for å gi 
oversikt over kapasitet på parkering.  

Vi har gjennomført en sammenstilling av data fra det nasjonalregisteret, kartdata basert på registeret 
over grunneiendommer, adresser og bygginger, registeringer til regionalplanen foretatt av Asplan, 
statistikk fra Stavanger parkering og foreliggende registeringer og dokumentasjon av parkering fra 
tidligere år. Samlet gir dette et bilde av arealer som benyttes til parkering i Stavanger (2019). Kartene 
på neste side viser hvor det i tillegg er foretatt manuelle registreringer, og gir litt mer detaljer.  
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12.3. Hva har vi? 

Gjeldende kommuneplan for tidligere Stavanger legger vekt på at parkering dreier seg  om parkering 
for både bil og sykkel. Det er derfor lagt vekt på at bestemmelsene skal være utfyllende for begge 
transportformene. Som nevnt bruker Stavanger flere virkemidler i parkeringspolitikken. Først 
beskriver vi bilparkering og tar for oss bestemmelsene i de fire kommuneplanene. Vi gjør også rede 
for avklaringer som gjelder håndtering av gjeldende parkeringsbestemmelse i Stavanger. Deretter 
gjør vi rede for soneparkering, prispolitikk og andre prinsipper for regulering av bilparkering. Vi tar så 
for oss bestemmelser for sykkel i gjeldende kommuneplaner, og beskriver prinsipper vi bruker i 
planlegging og tilrettelegging for sykkel. 

  

Bilparkering  

Kommuneplanens arealdel for Stavanger har tre parkeringssoner jf. figur 90. Disse ble introdusert 
med Stavangers kommuneplan 2010-2025. Parkeringssonene baserer seg på kollektivtilgjengelighet, 
og kommunens arealstrategi med fokus på rett virksomhet på rett plass, og har vært videreutviklet i 
de to påfølgende rulleringene. Normen skiller ikke på type næring.  

Gjeldende kommuneplan har differensiert kravet til boligparkering i ulike deler av kommunen. 
Stavanger sentrum skiller seg fra resten av kommunen. Der gis det rom for frikjøp fra all parkering. 

I gjeldende plan omfatter sone 1 et område på ca. 2 km rundt sentrum, og som er et område med 
god tilgjengelighet til fots, med sykkel og kollektivtransport. Hillevåg som er en sentral del av 
bybåndet har også god tilgjengelighet, og er derfor lagt til samme parkeringssone.  

Sone 2 følger hovedkollektivaksene. Sone 2 har også relativt god tilgjengelighet, med god 
kollektivdekning og gode muligheter for å gå og sykle. Sone 3 omfatter øvrige områder, det vil si 
områder som på lengre avstander er tilgjengelig med bil og som er mindre tilgjengelig med 
kollektivtransport.  

For å gi utbygger fleksibilitet til å tilpasse parkering til beliggenhet og behov er bestemmelsen uttrykt 
i et intervall. Sone 1 og 2 har god tilgjengelighet. Minimumskravet i sone 2 er derfor det samme som i 
sone 1 (sett bort fra innenfor avgrensingen til sentrumsplanen). For næringsbebyggelse er det i sone 
3 tatt hensyn til at det i stor grad vil dreie seg om mer arealkrevende bygg som industri- eller 
lagerbygg, og at parkeringskravet per 100 m2 BRA derfor må være lavt. Bestemmelsen presiserer at 
ved etablering av besøks- eller arbeidsplassintensive virksomheter innenfor sone 3 så gjelder 
parkeringskrav for sone 2.  

For temakartets sone Forus, gjelder føringene i regionalplanen i påvente av sluttføring av egen 
interkommunal kommunedelplan for Forusområdet.  

  Tabell 5. Krav til antall parkeringsplasser for bil i arealdelen til Stavanger. (Bestemmelse 1.17.1) 

 

Arealkategori Grunnlag per 
parkeringsplass 

Sone 1 * Sone 2 Sone 3 ** 

Bolig Boenhet 0,5 Min 0,5 – maks 0,8 1 

Gjesteparkering for bolig Boenhet 0,2 0,2 0,2 

Næringsbebyggelse 100 m2 BRA Min. 0,3 – maks 0,5 Min 0,3 - maks 0,9 Min. 0,2 – Maks 0,5 

Antall parkeringsplasser samlet sett for beboer- og gjesteparkering skal alltid rundes av oppover. 

*      Innenfor planavgrensningen til kommunedelplan for sentrum (KDP sentrum) gjelder parkeringsnorm for KDPsentrum. 

**   Ved etablering av besøks- eller arbeidsplassintensive virksomheter innenfor sone 3, gjelder parkeringskrav for sone 2. 

*** Gjesteparkeringsplasser skal være tilgjengelige, ulåste og merket. 
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Innenfor planavgrensningen til kommunedelplan for Stavanger sentrum stilles det egne krav (jf. KDP 
sentrums § 1.12.1 Bestemmelser for parkering). Kommunen kan samtykke til frikjøp for bilparkering 
tilsvarende parkeringskravet. Parkeringskravet gjelder derfor som fastkrav. Ut over det samsvarer 
kravene til boligparkering med sone 1 i kommuneplanen, sett bort fra at det ikke stilles eget krav til 
gjesteparkering og at det i den innerste sonen (sone 1A) er spesifisert at parkering må knyttes til 
spesifikke anlegg.  

Innenfor sone 1a tillates kun følgende nye eller utvidede parkeringsanlegg:  

- Fiskepiren inntil 800 plasser forutsatt rekkefølgekrav §1.8 (100 % offentlig tilgjengelig).  
- Holmen inntil 100 plasser (20 % offentlig tilgjengelig).  
- På Stavanger stasjon tillates parkeringsanlegg for bil inntil norm i tabell 2.  

Oppfyllelse av krav i sone 1a dokumenteres med tinglyst avtale eller frikjøpsavtale. 

Kravene til næringsbebyggelse følger minstekravet i kommuneplanen og er satt som fastkrav i sone 
1b og 1c. Dette er redusert til 0,1 parkeringsplass per 100 BRA i sone 1a. 

 

 

Figur 90. Parkeringssoner i kommuneplanens arealdel for Stavanger, og i kommunedelplan Stavanger sentrum 

Stavangers norm gir også rom for redusert parkering ved sambruk, dvs. at ulike parkeringsformål 
kombineres.  

For bilparkering stiller kommuneplanen også følgende krav: 
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3. I parkeringsanlegg med mer enn 10 eller flere parkeringsplasser, skal minimum 5 % av 
plassene settes av for bevegelseshemmede. Antall parkeringsplasser skal alltid rundes av 
oppover. 

4. I parkeringsanlegg skal hver plass være minimum 2,5x5 m. For individuell parkering skal det 
avsettes 3x6 m per plass. Handicapparkering skal være minimum 4,5x6 m. I private lukkede 
anlegg kan handicapparkering være minimum 4,5x5 m. 

5. I 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. 

 

Kommuneplanens arealdel for Finnøy har to parkeringssoner som skiller mellom Judaberg sentrum 
som har god tilgjengelighet, og øvrige deler av kommune.  

Som i arealdelen til Stavanger, stilles det krav til både minimum og maksimum antall 
parkeringsplasser.  

For boligparkering skilles det, som i Stavanger, mellom bolig og gjesteparkering. Det vil si at det i 
sone 1 (Judaberg sentrum) stilles krav til minimum 0,8 parkeringsplass og maksimum 1,2 
parkeringsplasser per boenhet. For sone 2 (øvrige deler av kommunen) stilles det samlet krav til 
minimum 1 og maksimum 2 parkeringsplasser per boenhet. I tillegg stilles det krav til 0,2 
gjesteparkeringsplasser per boenhet, tilsvarende som for Stavanger. 

 

  Tabell 6. Krav til antall parkeringsplasser for bil i arealdelen til Finnøy.  

 

For næringsbebyggelse gis det rom for å tilpasse antall parkeringsplasser i et spenn mellom 0,5 
parkeringsplasser og 2 parkeringsplasser per 100 m2 BRA. Her er det ikke et skille mellom sone 1 og 
2.  

Kommuneplanens arealdel for Rennesøy setter krav til minimum antall parkeringsplasser per 
boenhet. I motsetning til de to andre planene skilles det her mellom type bolig, henholdsvis  
enebolig, bolig rekke/kjedehus, blokkbebyggelse og sekundærleilighet. Det skilles ikke mellom 
gjesteparkering og ordinær parkering til boligen. Plassene skal avsettes på egen grunn. 

For næringsbygg settes det ikke konkrete krav. Dette differensieres ved behov. 

Tabell 7. Krav til antall parkeringsplasser for bil i arealdelen til Rennesøy (Bestemmelse 1.5.7).  

Type bebyggelse Minimum antall parkeringsplasser per boenhet 

Enebolig 2 

Bolig i rekke/kjedehus 2 

Bolig i blokkbebyggelse 1,5 

Sekundærleilighet 1 

Næringsbebyggelse Differensiering etter behov 

 

Arealkategori Grunnlag per 
parkeringsplass 

Sone 1 – Judaberg 
sentrum** 

Sone 2 Elles i 
kommunen 

Bustad Bueining 0,8 – 1,2 Min 1 – maks 2 

Gjesteparkering for bustad* Bueining 0,2 0,2 

Næringsbebyggelse/servicebygg 100 m2 BRA Min. 0,5 – maks 2,0 Min 0,5 - maks 2,0 
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Kommuneplanens arealdel for Hjelmeland legger til grunn at det skal legges til rette for to 
parkeringsplasser per boenhet (jf. punkt 5,2 Bebyggelse og anlegg). Det presiseres i retningslinje om 
at parkeringsareal kommer i tillegg til bebygd areal (BYA). 

 

Erfaringer med gjeldende parkeringsbestemmelse 

Vi har fått noen spørsmål om håndtering av parkeringsbestemmelsen i gjeldende kommuneplan for 
Stavanger knyttet til:  

1. Beregning av parkering til bolig når parkering inngår i reguleringsplaner 

2. Praksis for beregning av parkering i tidligere kommuneplan sammenlignet med ny 
kommuneplan 

1. Beregning av parkering til bolig når parkering inngår i reguleringsplaner 

I tråd med gjeldende kommuneplan vil det være prosjekter i sone 1 og 2 der vi vil stille krav om færre 
parkeringsplasser enn boenheter.  

Vi har tilfeller der antall parkeringsplasser er spesifisert i reguleringsplaner, og at disse inngår i 
beregningsgrunnlaget for utnyttelse. Siden ny plan gjelder foran eldre plan betyr det da at vi må 
legge til grunn en praksis for hvordan vi skal håndtere det inntil videre.  

Vi har foreslått følgende praksis: 

- I planer der nødvendig parkering inngår i utnyttelsesgraden i samsvar med TEK10 (veileder 
Grad av utnytting 2014), må utnyttelsesgraden justeres for kommuneplanens lavere 
parkeringsnorm. I planer for småhusområder betyr det at en i tillatt utnyttelsesgrad skal 
trekke fra biloppstillingsplass på 18 m2 selv om det ikke er krav om å opparbeide denne.  

2. Praksis for beregning av parkering ny kommuneplan for Stavanger, og sammenlignet med 
tidligere kommuneplan 

I tidligere kommuneplan skilte vi mellom individuell parkering og parkering med felles parkering (4 
boliger eller mer). Det gjør ikke gjeldende kommuneplan. Det er spesielt i små prosjekt at det er 
spørsmål om beregningen. Kommuneplanen presiserer at det ved beregning av parkering alltid skal 
rundes oppover. Det har vært praktisert samme måte å runde av på i tidligere kommuneplaner i 
Stavanger. 

Eksempelberegning: 

- Vi ganger antall boliger med norm for parkering (bolig + gjesteparkering), og fordeler dette 
på bolig og gjesteparkering. 

- Eksempel på mindre boligprosjekt i sone 2 der normen er min 0,5 og maks 0,8 per boenhet og 
0,2 til gjesteparkering kan beregnes til følgende antall plasser, hvis vi tar utgangspunkt i 
makskravet: 

o 1 boenhet: (0,8*1) + (0,2*1) = 1 plass 

o 2 boenheter: (0,8*2) + (0,2*2) = 2 plasser 

o 3 boenheter: (0,8*3) + (0,2*3) = 3 plasser 

Kommunalteknisk veinorm stiller avkjørselskrav til areal foran garasje tilsvarende en parkeringsplass 
(6 m * 3 m). Dette innebærer at det er mulig å parkere bil foran garasje. 
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Boligsoneparkering 

Det ble tidlig introdusert boligsoneparkering i 
sentrumsnære bydeler i Stavanger for å 
redusere fremmedparkering i sentrum. Det ble 
første gang innført i 1985. Hensikten var å 
prioritere gatene som boliggater, og bedre 
parkeringsforholdene for de som bor og driver 
virksomhet i sentrumsnære områder. Beboere 
og næringsdrivende i sonen skal derfor gis 
fortrinn til parkering på offentlig grunn. Bedre 
trafikksikkerhet og framkommelighet for 
gående og syklende er også viktig.  

Med plan- og bygningsloven fra 1965 ble det 
lagt inn krav om at det skal settes av areal til 
parkering på privat grunn. Økende bilhold har 
gjort det nødvendig å prioritere de som bor og 
driver virksomhet innenfor sonen. For nye 
utbygginger stiller parkeringsnormen krav til 
hvordan parkering skal håndteres. Bebyggelse 
som er oppført etter1965 har derfor ikke 
anledning til å kjøpe parkeringskort. Gjeldende 
priser for sonekort er 1.800 per år for beboere 
og 5.880 per år for næringsdrivende. Prisen er 
høyere for bil nummer 2 og 3. 

Stavanger sentrum har forbudssone. Det vil si at 
det kun er lov å parkere på anviste plasser. 
Gateparkering i sentrumskjernen består først og 
fremst av korttidsparkering som er gratis, men 
begrenset med tid i f.eks. 15 minutter. I randsonene er gateparkering pris- og tidsregulert. Statistikk 
fra parkeringsselskapet viser at det er god kapasitet på tilgjengelig parkering i parkeringsanlegg nært 
sentrum, med lett tilgang til fra ulike retninger. 

Det tilbys også privatvilkårsparkering ut over offentlig vilkårsparkering. Dette er langs kaien og på 
privat grunn på plasser og i anlegg. Kommunen påvirker ikke prisen. 

Det er parkeringsselskapet som utsteder parkeringskort for boligsonene. Det utstedes sonekort til 
både bosatte i sone og for virksomheter lokalisert i sone. For virksomheter kreves det 
dokumentasjon for behov for sonekort i form av at det må kunne framvises kjøredagbok. Det er 
anslått at det er en kapasitet på rundt 2.100 plasser i parkeringssonene, og det er per juni 2021 
utstedt rundt 1.700 sonekort. 

 

Stavanger parkering KF 

Stavanger Parkering har ansvar for drift av P-plasser og håndhever regelverket for parkering i 
Stavanger kommune. Stavanger parkering bidrar til å legge til rette for trafikksikkerhet, 
fremkommelighet, miljø og næringsutvikling. Stavanger parkering drifter parkeringsanleggene i 
sentrum og ved Stavanger Forum. Det kommunale foretaket kan justere pris etter etterspørsel på 
parkering for å sikre god sirkulasjon og belegg på plassene ut fra gitte rammer fra kommunestyret. 
Foretaket administrerer frikjøpsordningen i sentrum, boligsoneparkering og HC-parkering.  

 Beboer Næringsdrivende 

 År Måned År Måned 

Bil 1 1.800 150 5.880 490 

Bil 2 og 3 4.560 380 9.000 750 

Figur 91. Kart og priser boligsoneparkering, 2021 
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Stavanger parkering er, og har vært en aktiv medspiller i tilrettelegging for elbillading, 
bildelingsordning, sykkelparkering mv. Rammen for prissetting av parkering brukes også for å styre 
sirkulasjon på parkering og belegg. Ifølge Stavanger parkering er rammen for å justere prisene nådd. 
Det er derfor behov for å gi foretaket økt handlingsrom til å justere prisene opp, f.eks. på 
Jorenholmen der etterspørsel er høy og resulterer i køer inn til anlegget. 

En sammenligning mellom storbyene i Norge viser at Stavanger har god parkeringskapasitet og de 
laveste prisene for parkering i både boligsonene, i anlegg, i gate og frikjøp (NORCE 2021). Vi er også 
den av byene som i størst grad har hånd om den offentlige parkeringspolitikken og kan styre 
prissetting og antall plasser. Det gir oss mulighet til å styre parkeringspolitikken.  

 

Sykkelparkering 

Kommuneplanens arealdel for tidligere Stavanger har en sonedelt minimumsnorm. For 
boligbebyggelse er kravet minimum 3 sykkelparkeringsplasser per boenhet i alle soner. For 
næringsparkering stilles det krav om minimum 3 sykkelparkeringsplasser 100 m2 BRA i sone 1, 
minimum 2 plasser per 100 m2 BRA i sone 2, og minimum 0,5 plasser per 100 m2 BRA i sone 3. Det vil 
si at det er samsvar i kravet når det gjelder lokalisering, dvs. hvor store arbeidsplasser og 
publikumsrettede virksomheter er lokalisert (sone 1 og 2) og hvor store bygg med få ansatte er 
lokalisert (sone 3)  

Tabell 8. Krav til antall parkeringsplasser for sykkel i arealdelen til Stavanger. (Bestemmelse 1.17.1) 

 

Kommuneplanens arealdel for Finnøy legger også til grunn et krav om et minimumsantall for 
sykkelparkeringsplasser. For boliger er dette 3 plasser per boenhet, og for næring er dette 2 plasser 
per 100 m2 BRA. 

Tabell 9. Krav til antall parkeringsplasser for bil i arealdelen til Finnøy.  

 

I kommuneplan for Rennesøy står det i bestemmelsene at det skal settes krav om sykkelparkering 
ved skoler, barnehager og næringsområder. 

Kommuneplan for Hjelmeland har ikke egne bestemmelser for sykkelparkering 

 

Mobilitetsplan 

Det stilles krav om mobilitetsplan ved prosjekter større enn 1000 m2 eller 50 ansatte. 
Mobilitetsplanene redegjør for hvordan virksomhetene skal tilrettelegge for antattes 

Arealkategori Grunnlag per 
parkeringsplass 

Sone 1 * Sone 2 Sone 3 ** 

Bolig Boenhet Min. 3 Min. 3 Min. 3 

Næringsbebyggelse 100 m2 BRA Min. 3 Min. 2 Min 0,5 

*  Innenfor planavgrensningen til kommunedelplan for sentrum (KDP sentrum) gjelder parkeringsnorm for KDP sentrum. 

** Ved etablering av besøks- eller arbeidsplassintensive virksomheter innenfor sone 3, gjelder parkeringskrav for sone 2. 

Arealkategori Grunnlag per 
parkeringsplass 

Sone 1 – Judaberg 
sentrum** 

Sone 2 Elles i 
kommunen 

Bustad Bueining Min. 3 Min. 3 

Næringsbebyggelse/servicebygg 100 m2 BRA Min. 2 Min. 2 
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transportbehov, tilgjengelighet og tiltak. Erfaringene viser at lokalisering og transporttilbud varierer. I 
tillegg varierer arbeidsplasstettheten. 

Evalueringen av mobilitetsplan som verktøy konkluderer med at parkering er et viktig virkemiddel i 
mobilitetsplanene. I de fleste mobilitetsplanene gjøres det en vurdering av parkeringsbehovet opp 
mot ønsket reisemiddelfordeling. I denne vurderingen skal utbygger ta stilling til hvordan 
byggeprosjektet bidrar til målet om nullvekst.  Med grunnlag i dokumentasjonen framhever Asplan at 
lokalisering og kvalitet på parkeringsplassene/arealene omtales og illustreres sjeldnere. Vi ser derfor 
at det kan være behov for å be utbygger illustrere dette for å sikre at adkomstforhold og 
tilrettelegging for sykkel- og bilparkering ivaretar trafikksikkerhet og ferdsel til inngangsparti for alle 
trafikanter. Det blir da også viktig å vise at sykkelparkering er godt løst.  

Asplan framhever dessuten at dokumentasjonen viser at det er behov for en større fleksibilitet til å 
tilpasse parkeringsbehovet til de ulike brukerne og lokaliseringen i byområdet enn dagens p-norm gir 
rom for. Vi vurderer det slik at dagens parkeringsnorm gir fleksibilitet ved at den har et spenn 
mellom maksimums- og minimumsnorm, og at utbygger gjennom mobilitetsplan kan argumentere 
for en tilpasset norm til utbyggingen og lokalisering innenfor dagens norm. 

 

12.4. Hvor vil vi? 

Som statistikken over bilhold og reisevaneundersøkelsen viser går bilholdet i Stavanger ned. Det er 
derfor viktig at vi ikke avsetter unødvendig areal til parkering. Med veksten i delingsordninger vil 
behovet for å eie egen bil gå ned og redusere behovet for areal til parkering. Regulering av parkering 
gjennom type, pris og tilrettelegging, og samtidig styrke tilgjengeligheten til fots, med sykkel og med 
kollektivtransport, vil påvirke bruken av bil. Dette fører også til at vi forventer at behovet for areal til 
parkering går ned. 

Under har vi listet opp punkter i parkeringspolitikken som bør vektlegges 

• tilstrekkelig sykkelparkering, sykkeldeling, forsvarlig hensetting/parkering mikromobilitet 

• bruke parkering som virkemiddel for å oppnå vekst i gange, sykling og kollektivtransport 

• utnytte eksisterende parkeringskapasitet bedre 

• legge til rette for at unødvendig parkering kan transformeres til annet formål 

• legge parkering til felles anlegg, primært under bakken eller til areal som kan transformeres 
til annet formål 

• prinsipp om å legge parkering i lik avstand eller lengre unna enn holdeplass for 
kollektivtransport 

• legge til rette for gode muligheter for delingsmobilitet i mobilitetspunkt 

• gjennom mobilitetspåvirkende tiltak legge til rette for lavt behov for parkering ved offentlige 
virksomheter og bygg  

• samordne vilkårsparkering på offentlig eid areal med kommunens parkeringspolitikk  

• gi parkeringsselskapet ramme til å sette høyere priser på parkering og øke frikjøpsbeløpet 

• vurdere å forankre boligsoneparkeringen til kommuneplanens arealdel 

• Reduksjon på trafikkareal til parkering. Tilrettelegge for nødvendig parkering 

• Ivareta HC-parkering, bylogistikk og korttidsparkering, delingsbiler og lademuligheter 
 

 For parkeringskravet anbefaler vi: 

• å opprettholde bestemmelse i kommuneplanens arealdel slik at den kan tilpasses over tid og 
gjøres gjeldende for nye reguleringsplaner.  
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For håndtering av p-bestemmelsen anbefaler vi: 

1. Beregning av parkering til bolig når parkering inngår i reguleringsplaner 

2. Praksis for beregning av parkering i tidligere kommuneplan sammenlignet med ny kommuneplan 

 

Vi anbefaler å følge avklaring og praksis som er gitt for å håndtere dagens bestemmelse jf. kapittel 
11.2. I ny arealdel anbefaler vi derfor å  

• Tilføye i bestemmelsene om at dersom kommuneplanen stiller krav til færre parkeringsplasser 
enn gjeldende reguleringsplan, skal utbygger likevel forholde seg til reguleringsplanens 
utnyttelse for andre formål i planen. 

Vi legger regionalplanen til grunn for forslag til samordning av parkeringsbestemmelsene for sykkel 
og bil i den nye kommunen. Regionalplanen har fire soner 

• Sone 1-3 Nord-Jæren 

• Sone 4 Rennesøy og Finnøy 

 

Vi anbefaler å opprettholde prinsippet som ligger i dagens parkeringsbestemmelse med tilhørende 
temakart, og legge til en ny sone fire for kommunedelene Finnøy og Rennesøy. 
Kommunedelsentrene tilpasses til sone 2. 

Ettersom krav til parkering reduseres, påvirker dette også antall HC-plasser. Vi må ivareta at planen 
sikrer at det tilrettelegges for tilstrekkelig antall HC-plasser. 

Når det gjelder ladeinfrastruktur ønsker vi at det tilrettelegges for tilstrekkelig ladekapasitet. 
Bestemmelsen kan derfor justeres. 

• Ny Byggteknisk forskrift stiller krav til at alle plasser skal være klargjort for lademulighet.  

• Krav i parkeringsforskriften til vilkårsparkering er at minst 6% av plassene skal ha lading.  

 

Forus 

• Regionalplanen gjelder inntil ny plan.  

 

Offentlig virksomheter 

I dag gjøres det unntak for annen bebyggelse (skoler, barnehager, kirker, idrettsanlegg m.m.) der 
krav til parkering vurderes og fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle. Vi foreslår at dette 
endres til at bestemmelsene for parkering gjelder. Eventuelle fravik må redegjøres for og begrunnes i 
mobilitetsplan. 

Forbud om plassering av midlertidig og flyttbare konstruksjoner som campingvogner, bobiler og 
lignende i 100 m beltet langs sjøen i lengre tid enn 2 måneder uten at det framgår av reguleringsplan 
eller særskilt tillatelse (Rennesøy). Dette foreslås opprettholdt. 

Kommunen kan godkjenne at plassene helt eller delvis blir anlagt i rimelig nærhet utenfor egen tomt 
(Rennesøy). Vi foreslår å ta dette ut.  
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12.5. Hvordan gjør vi det?  

Vi anbefaler å beholde parkering som bestemmelse i kommuneplanen slik at den kan tilpasses over 
tid, og dermed kan gjøres gjeldende foran bestemmelser i reguleringsplaner. Vi anser at kravet 
kommunen stiller om å utarbeide mobilitetsplan gir tilstrekkelig rom for å dokumentere eventuelle 
behov som grunnlag for å vurdere eventuelle fravik fra kommuneplanens krav ved spesielle tilfeller.  

• Det legges til en setning i bestemmelsene om at dersom kommuneplanen stiller krav til færre 
parkeringsplasser enn gjeldende reguleringsplan, skal utbygger likevel forholde seg til 
reguleringsplanens utnyttelse for andre formål i planen. 

 

I felles bestemmelser for Stavanger legger vi til grunn en maksimumsnorm. Det innebærer endring 
for kommunedelen Rennesøy der gjeldende arealdel stiller krav om et minimum antall 
parkeringsplasser. 

For å sikre at parkering blir ivaretatt i byggeprosjekter velger vi også å stille minimumskrav til antall 
parkeringsplasser. Vi ønsker primært at parkering løses felles i anlegg. Kravet til at parkering skal 
ivaretas i alle byggeprosjekter skal også bidra til at parkering omstruktureres i områder med 
transformasjon, som for eksempel i sentra og på Forus. Det skal gi et insitament til at det blir 
samarbeid om parkering i byggeprosjekter. 

I Stavanger sentrum gis det anledning til å kjøpe seg fri fra kravet til parkering. Kravet kan også løses 
gjennom en tinglyst avtale om plasser i privat anlegg. God parkeringskapasitet i et område kan gi 
grunnlag for å bygge færre parkeringsplasser. 

Vi foreslår at dersom det ikke er behov for å bygge parkering i et område, kan en tinglyst avtale om 
plasser i privat anlegg gi grunnlag til at kravet til å bygge nye plasser bortfalle også i andre deler av 
kommunen. 

 

Tabell 10. Forslag til ny bestemmelse for parkering for bilparkering 

 

Vi beholder gjeldende bestemmelser i tidligere Stavanger, og supplerer disse med en sone 4 som 
tilsvarer gjeldende regionalplanens anbefaling for småhusbebyggelse som er maks 1,8 boligenhet. 

Arealkategori Grunnlag per 
parkeringsplass 

Sone 1 * Sone 2*** Sone 3 **  Sone 4 

Bolig Boenhet 0,5 Min 0,5 – 
maks 0,8 

1 Min 1 – maks 1,6 

Gjesteparkering for 
bolig 

Boenhet 0,2 0,2 0,2 0,2 

Næringsbebyggelse 100 m2 BRA Min. 0,3 – maks 
0,5 

Min 0,3 - maks 
0,9 

Min. 0,2 – Maks 
0,5 

Min. 0,2 – Maks 0,5 

Antall parkeringsplasser samlet sett for beboer- og gjesteparkering skal alltid rundes av oppover. 

*   Innenfor planavgrensningen til kommunedelplan for sentrum (KDP sentrum) gjelder parkeringsnorm for KDP 
      sentrum. 

**  Ved etablering av besøks- eller arbeidsplassintensive virksomheter innenfor sone 3, gjelder parkeringskrav for  
      sone 2. 

*** Judaberg og Vikevåg inngår i sonen. 
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For næringsbebyggelse settes kravet likt som i sone 3. Kommunedelssentraene Judaberg og Vikevåg 
knyttes til sone 2. 

 

Frikjøp 

I Stavanger sentrum kan kommunen samtykke til frikjøp fra parkeringskravet. Frikjøpsbeløpet er 
langt lavere enn det det koster å bygge eller oppgradere parkering i eksisterende anlegg. Sammen 
med at parkeringskravet i bestemmelsen for Stavanger sentrum er lavt blir det begrenset midler til å 
videreutvikle offentlig parkering i sentrum. Det er behov for å erstatte Jorenholmen som 
parkeringsanlegg og tilpasse offentlig parkeringskapasitet i Sentrum til behovene framover. 
Stavanger parkering har et styrevedtak på å heve frikjøpsbeløpet trinnvis i tråd med hva det koster å 
bygge parkering i anlegg. 

Vi anbefaler derfor en strategi å gradvis øke frikjøpsbeløpet til 80 % av gjennomsnittskostnaden per 
plass for ny parkering i anlegg.  

 

Boligsoneparkering  

Det pågår utredning av boligsoneordningen fra parkeringsselskapets side,  med hensyn til hvordan 
den i praktisk organiseres, prisnivå og utvikling av sonene. Vi anbefaler at vi forankrer 
boligsoneparkering tettere til kommuneplanen. Sammen de generelle parkeringsbestemmelsene vil 
dette tydeliggjøre sammenhengene i kommunens parkeringspolitikk og arealplanlegging, og bruk av 
parkering som virkemiddel for å kommunens overordnede mål. 

Vi anbefaler at ytre grense for dagens soner innlemmes som bestemmelsesområde i plankartet. 
Boligsoneparkering er spesielt viktig verktøy i de deler av byen som ble bygget før plan- og 
bygningsloven av 1965 trådde i kraft. Det er derfor aktuelt å tydeliggjøre hvilke deler av kommunen 
dette omfatter i form av et temakart eller illustrasjon, og dermed hvilke deler av kommunen som er 
aktuelle for introduksjon av nye boligsoner.  

I dag er det blant annet   behov for å se på området rundt Nytorget og ABC-kvartalet for å vurdere 
hvordan dagens boligsone arronderes og virker, ikke minst for beboerne.  Det pågår utvikling i 
området, og det er da behov for å se på hvordan sentrumsplanens parkeringsbestemmelse kan virke 
sammen med boligsoneparkering. Vi anbefaler å jobbe videre med:  

• Kartlegge behov for å introdusere nye områder som bør inngå som boligsone for å redusere 
fremmedparkering i sentrumsnære boligområder. Dette gir rom for å strukturere parkering 
og bedre trafikksikkerhet, og utvikle gatene til attraktive boliggater å gå og sykle i.  

• Utrede sammenheng mellom boligsoneparkering og parkeringsbestemmelsene, og hvordan 
disse kan virke sammen. 

• Legge til rette for felles bildeling og ladeinfrastruktur i boligsoner.  

 

Regulering og håndheving av offentlig parkering 

Som nevnt har Stavanger kommune stor kontroll på offentlig vilkårsparkering og regulering av priser i 
sentrale deler av kommunen. Bystyret har vedtatt prinsippet for prissetting  ved at prisene justeres 
etter etterspørsel. Det vil si at anlegg der etterspørselen er høy, har høyere takst enn anlegg der 
etterspørselen er lav. Det er med på å fordele parkering på de ulike anleggene og utnytte kapasiteten 
på en god måte. Stavanger har generelt sett lavt prisnivå sammenlignet med de andre storbyene. Det 
bør derfor gis rom for å øke takstene slik at prismekanismen kan fungere til å påvirke tilbud og 
etterspørsel i anleggene og trafikkflyten i sentrale deler av kommunen. 
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Stavanger parkering benytter i stor grad tekniske løsninger som gir informasjon til kundene, statistikk 
og oversikt over bruk, og hjelp til håndheving. Dette gir grunnlag for å utnytte kommunens 
parkeringsressurser på en effektiv og smidig måte og redusere behov for å tilrettelegge for ny 
parkering.     

Det er også andre tilbydere som tilrettelegger offentlig vilkårsparkering, men på privat grunn. Dette 
gjelder blant annet havnearealet i sentrum, parkering ved kjøpesenter og parkering ved 
universitetet. Det pågår en dialog om å regulere parkeringsressursene på Campus Ullandhaug på en 
mer effektiv måte, gjennom et samarbeidsforum om tilrettelegging for mobilitet til områder. Vi 
anbefaler å legge til rette for en samordning av parkeringspolitikken på offentlig eid areal. 

De senere årene har kjøpesentre også tatt i bruk virkemidler for å regulere parkeringsetterspørselen. 
Det gis f.eks. mulighet for gratis parkering i en viss periode målrettet for handlende. Parkering ut 
over denne gratisperioden avgiftsbelegges. Dette er positivt. Det gjør at det blir større sirkulasjon på 
plassene, og begrenser behov for areal til parkering. Vi ser noen konsekvenser av denne typen 
parkeringsregulering i omkringliggende boliggater, ved at ansatte og andre som ønsker å parkere 
over lengre tid parkerer gratis litt lengre unna. Det vil da være behov for å regulere parkering i 
gatene. Det skal skiltes forbud og tidsbegrensing av parkering, som regulerer dette enten direkte i 
den enkelte gate eller som del av en boligsone. 

Midlertidig parkering ved for eksempel arrangementer er også aktuelt å bli tydeligere på i 
arealplanlegging og bruk gjennom sambruk og samarbeid. Dette gir rom for å redusere areal til 
ordinær parkering. Et eksempel er ved kamper på Stavanger stadion, hvor biler sluses til ulike 
parkeringsareal for å begrense trafikken til selve stadionområdet. 

 

Tilrettelegging for nullutslippskjøretøy og bildeling 

Det pågår arbeid med en egen strategi for tilrettelegging for nullutslippskjøretøy i Stavanger. Ut fra 
areal- og transportutviklingen og samlet arealbruk anbefales fyllstasjoner for elbil og andre elektriske 
kjøretøy lagt til overordnet veinett. Vi anbefaler også samlokalisering med eksisterende fyllstasjoner 
for bil. Fyllstasjonen i Judaberg bør for eksempel på sikt samlokaliseres i sentrum. 

Tilrettelagt hurtiglading på Jernbanelokket betjener behovet for hurtiglading i sentrale deler av 
kommunen på en god måte. Å trekke kjøretøy lengre inn i sentrum for hurtiglading bør begrenses. 

Det legges også til rette for lading og bildeling i boligsonene, noe som bør videreføres for å redusere 
behovet for å eie egen bil og for å redusere arealbehovet til parkering i sentrumsnære boligområder. 

Stavanger har en prispolitikk der det gis halv pris for parkering av el-biler. Det legges også til rette for 
lademulighet ved vilkårsparkering i tråd med parkeringsforskriften av 2017. 

Stavanger gir nå mulighet til å tilby offentlige parkeringsplasser for bildeling. Dette er et viktig 
virkemiddel for å redusere behovet for eie og bruke egen bil, og redusere behovet for areal til 
parkering. 

 

Parkering for bevegelseshemmede 

Dagens parkeringsbestemmelse stiller krav til at det settes av 5 % av plassene til 
bevegelseshemmede (HC-parkering). Etter hvert som kravet til parkering reduseres over tid, er det 
behov for å justere dette i bestemmelsen. Ved utbygging må det ivaretas tilstrekkelig HC-parkering 
nært inngangsparti og ytterligere HC-parkering i tilhørende anlegg.   
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Sykkelparkering 

Dokumentasjonen gjennom evaluering av mobilitetsplan som verktøy og saksbehandling knyttet til 
godkjennelse av planer og tilsyn viser at det er behov for å differensiere bestemmelsen for 
sykkelparkering. På lik linje som for bil anbefaler vi derfor å skille mellom boligparkering, 
næringsparkering og besøksparkering i bestemmelsen. Som tidligere foreslår vi en minimumsnorm 
slik at der det er behov for det, bør det legges til rette for flere sykkelparkeringsplasser. Samlet 
anbefaler vi samme nivå på norm som tidligere, men med differensiering mellom parkering til bolig 
og til gjester. Det kan være behov for en slik differensiering til næring også. Næringsvirksomheter kan 
være svært forskjellige, og behov for gjesteparkering eller besøksparkering bør tilpasses 
virksomhetstypen. 

 

Tabell 11. Forslag til ny bestemmelse for sykkelparkering 

 

Sykkelparkering ved offentlige anlegg og virksomheter 

I prinsippet stilles det krav til sykkelparkering ved offentlige anlegg og virksomheter som for 
næringsvirksomhet ellers. Det kan være ytterligere behov for konkrete tilpasninger for å ivareta 
tilstrekkelig antall plasser ved skoler, idrettsanlegg osv.  

Basert på erfaring for skoler stiller vi krav om at det skal skilles mellom sykkelparkeringsdekning for 
elever og ansatte.  

Parkering for elever:  

• Sykkelparkering ved skoler skal være 
overbygd og ha 3 vegger  

• Ved barneskoler skal det være 60 % 
sykkelparkeringsdekning for elevene  

• Ved ungdomsskoler skal det være 80 % 
sykkelparkeringsdekning for elevene  

Parkering for ansatte:  

• Det skal være 80 % dekning for 
ansattparkering  

• Parkeringen skal være atskilt fra eleven  
• Anlegget skal være låsbart 

 

Type sykkelparkering og løsning 

Evalueringen og erfaringene våre viser at det er behov for konkretisering av type anlegg og løsning. 
Det er aktuelt å tydeliggjøre dette i kommuneplanen i form av bestemmelse eller retningslinje. F.eks. 
kan det konkretiseres at et sykkelvognhus eller et takoverbygg for sykler skal være et bygg med tak 
og minimum 3 sidevegger for å beskyttelse mot vær og vind. Det bør vurderes i hvert enkelt tilfelle 
om det skal være et helt lukket anlegg med lås. Inne i bygget må det være mulighet til å låse fast 

Arealkategori Grunnlag per parkeringsplass Sone 1 * Sone 2*** Sone 3 og 4 

Bolig Boenhet Min. 2,5 Min. 2,5 Min. 2,5 

Gjesteparkering bolig Boenhet Min 0,5 Min 0,5 Min 0,5 

Næringsbebyggelse 100 m2 BRA Min. 3 Min. 2 Min 0,5 

*  Innenfor planavgrensningen til kommunedelplan for sentrum (KDP sentrum) gjelder parkeringsnorm for KDP sentrum. 

** Ved etablering av besøks- eller arbeidsplassintensive virksomheter innenfor sone 3 og 4, gjelder parkeringskrav for sone 2. 

*** Judaberg og Vikevåg inngår i sonen. 
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sykkelvogner og sykler. Dersom det etableres stativer for sykkelparkering inne i bygg, skal det gjøres i 
henhold til norm for offentlig sykkelparkering i Stavanger kommune. 
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Viktige hovedpunkt  

• De fleste husholdningene med bil i Stavanger har tilgang til egen parkering, det er lett å finne 
parkering for husholdninger uten egen parkering, og de aller fleste har kort avstand til egen parkering 
(mindre enn 50 meter). Dette gjelder også i og rundt sentrum. 

• 73 % av ansatte i Stavanger kan parkere gratis på plass som disponeres av arbeidsgiver. Tilsvarende 
gjelder for 67 % av ansatte i og rundt sentrum. 

• 10 % av ansatte i Stavanger betaler for parkering som disponeres av arbeidsgiver. Det samme gjelder 
for ansatte i og rundt sentrum. 

Viktige anbefalinger 

• steder der det er behov for å strukturere offentlig parkering. Vurdere muligheten for å prissette 
parkering og bruke midlene direkte for å gjøre området mer attraktivt. Utfordre private 

• tilstrekkelig sykkelparkering, sykkeldeling, forsvarlig hensetting mikromobilitet 

• bruke parkerings som virkemiddel for å oppnå vekst i gang, sykkel og kollektivtransport 

• utnytte eksisterende parkeringskapasitet bedre 

• legge til rette for at unødvendig parkering kan transformeres til annet formål 

• legge parkering til felles anlegg, primært under bakken eller til areal som kan transformeres til annet 
formål 

• videreføre prinsippet om å legge parkering i lik avstand eller lengre unna enn holdeplass for 
kollektivtransport 

• legge til rette for gode muligheter for delingsmobilitet i mobilitetspunkt 

• gjennom mobilitetspåvirkende tiltak legge til rette for lavt behov for parkering ved offentlige 
virksomheter og bygg  

• samordne vilkårsparkering på offentlig eid areal med kommunens parkeringspolitikk  

• gi parkeringsselskapet ramme til å sette høyere priser på avgiftsparkering og økt frikjøpsbeløpet 

• vurdere å forankre boligsoneparkeringen til kommuneplanens arealdel 

• Reduksjon på trafikkareal til parkering. Tilrettelegge for nødvendig parkering 

• Ivareta HC, bylogistikk og korttidsparkering, delingsbiler og lademulighet 

Anbefalinger til kommuneplanens arealdel 

• Videreføre parkeringsbestemmelser og temakart for arealer i tidligere Stavanger. Vi supplerer disse 
med en sone 4 som tilsvarer gjeldende regionalplanens anbefaling for småhusbebyggelse som er maks 
1,8 boligenhet. For næringsbebyggelse settes kravet likt som i sone 3. Kommunedelssentraene 
Judaberg og Vikevåg knyttes til sone 2. 

• Bestemmelse i kommuneplanens arealdel slik at den kan tilpasses over tid og gjøres gjeldende for nye 
reguleringsplaner. 

• Tilføye i bestemmelsene om at dersom kommuneplanen siller krav til færre parkeringsplasser en 
gjeldende reguleringsplan, skal utbygger likevel forholde seg til reguleringsplanens utnyttelse for 
andre formål i planen. 

• Dokumentert god parkeringskapasitet i et område kan gi grunnlag for å bygge færre 
parkeringsplasser.  

• Boligsoneparkering. Øke prisen. Vurdere å knytte til arealdelen 

• Differensiere sykkelparkering i bestemmelsen for å skille mellom bolig, gjeste og næringsparkering 
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13. Strategi for næringstransport og bylogistikk 

13.1. Innledning og avgrensning 

Vi ønsker aktivitet og liv i våre byer og steder. Det krever nødvendig næringstransport og bylogistikk. 
Det er viktig at denne derfor organiseres på en effektivt og trafikksikker måte for både omgivelsene 
og logistikkaktørene, og inkluderer både distribusjon av varer og tjenester, frakt av utstyr og 
håndtering av avfall. 

Bylogistikk er en «bak sceneaktivitet» som skal foregå på en effektiv og smidig måte, og til minst 
mulig hinder for sentrum og steders liv og aktivitet. Ofte foregår bylogistikken på de samme arealene 
som brukes til mange andre formål og av andre trafikantgrupper. Det er derfor viktig å se hensyn, 
behov og tilrettelegging i sammenheng med andre brukergruppers behov og arealbruk. Hensyn må 
avveies og må løses på en praktisk måte innenfor en utbygd struktur. Vi er også opptatt av at 
hensiktsmessig bylogistikk ivaretas på en god måte når nye bygg oppføres, eller ved endringer av 
bygg og områder. 

Næringstransport og bylogistikk ertema som er lite omtalt i strategier og planer. Kunnskapen på 
feltet er fragmentert. Når transport omtales er det som regel persontransport det siktes til. Mens vi 
for vårt byområde har dokumentert utviklingen i persontransport systematisk siden 1998, har vi ikke 
like systematisk dokumentasjon for utviklingen i næringstransport. Nasjonal transportplan legger til 
grunn at nærings- og nyttetransporten utgjør rundt 30 % av bytransporten. 

Noe dokumentasjon har vi. Trafikkregisteringer gir grunnlag for estimat på andelen større kjøretøyer 
som bruker gater og veier. I arbeidet med bylogistikk og varedistribusjon i Stavanger sentrum har vi 
foretatt både kvalitative og kvantitative kartlegginger. Vi har også prinsipper vi bruker. Det er dette vi 
ønsker å sette i system til en egen strategi som gir grunnlag for effektiv og miljøvennlig bylogistikk og 
næringstransport. 

Bylogistikk overlapper delvis med begrepet næringstransport. Mens næringstransport kan defineres 
som transport som utføres av aktører i privat sektor og /eller som transport som inngår i 
næringsvirksomhet, handler bylogistikk om hva som skal transporteres dvs. varer, utstyr og avfall. 
Bylogistikk omfatter transport som utføres eller genereres av både privat, offentlig og frivillig sektor. 
I denne delen av strategien avgrenser vi oss til bylogistikk. Næringstransport omtaler vi som en del av 
strategien for kjørende.  

 

13.2. Bakgrunn 

Stavanger sentrum består av et utstrakt gågatenett i en middelalderstruktur der gater er trange. I 
desember 2009 varslet Stavanger kommune planoppstart for detaljregulering av Stavanger 
sentrumskjerne, dvs. sentrumshalvøya (plan 2222). Arbeidet ble bredt anlagt med en rekke 
utredningsteama, deriblant bylogistikk. Det lå et potensial i at nye prinsipper for og organisering av 
transport av personer, varer og avfall til/fra sentrumskjernen kan bidra til at bylogistikk håndteres på 
en mer smidig og effektiv måte, redusere klimagassutslipp, og samtidig revitalisere arealer som er 
utilgjengelig eller lite brukt. Det ble gjennomført et prosjekt med støtte fra Transnova/Enova parallelt 
med planprosessen der vi så på nye måter å organisere og løse tilgjengelighet til sentrumskjernen. 
Prosjektet inngikk i arbeidet med Framtidens byer, og som oppfølging av ordføreravtalen som 
Stavanger undertegnet i 2008. Det ble gjennomført i samarbeid med Sandnes kommune, Stavanger 
sentrum, Næringsforeningen, IRIS og Asplan Viak.  

Konsept for avfallshåndtering var allerede utredet, og besto av samarbeid om skreddersydde 
renovasjonsløsninger som blant annet underjordisk komprimator for restavfall og papp, 
tilbringerkjøretøy, sone med restriksjoner, for ordinære renovasjonsbiler og «miljøstasjoner» for 
beboere i sentrum for glass, restavfall og papir. Prosjektet muliggjorde innkjøp av elektrisk 
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tilbringerkjøretøy og komprimator. Konseptet oppfattes som svært vellykket og har bidratt til å nå 
følgende mål: 

• fjerne synet av avfall, avfallsbeholdere og annet avfallsutstyr fra det offentlige rom. 

• begrense kjøring med ordinære renovasjonskjøretøy i sentrum generelt, og spesielt i de 
trangeste delene av sentrumshalvøya. 

• tilby både husholdninger og næringsdrivende i sentrum fleksible, brukerorienterte og 
kostnadseffektive renovasjonssystem. 

• Opprettholde et godt og ryddig forhold mellom private og offentlige renovasjonsaktører i 
sentrum. 

For varedistribusjon var hensikten i prosjektet å utrede konsept. Basert på kartlegging blant 
næringsdrivende og logistikkaktører gav prosjektet følgende anbefaling for konsept for varelevering i 
sentrum: 

• Samarbeid om å effektivisere leveranser: 
o Samarbeid med næringsdrivende om å utnytte leveranseperioden og leveranseløsninger 
o Felles mottaks/-hentested for småleveranser. Fleksibilitet på leveranse og 

hentetidspunkt. 

• Regulering/håndheving: 

o Restriksjoner for forurensende kjøretøy (miljøsone eller størrelsesrestriksjoner).  

o Utvide tidsrommet for varelevering i gågatene fram til klokken 1200 og strengere 
håndheving. 

o Fysisk stenging av gågatene for ferdsel ved automatiske hev/senk pullerter. 

 

Overordnede føringer 

NTP 2022-2033 legger til grunn at bylogistikk i økt grad må integreres i kommunal planlegging for å 
oppnå helhetlige løsninger som bidrar til reduserte klimagassutslipp fra varedistribusjon. Den stiller 
også krav til at: 

• innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av 
nye lastebiler være nullutslippskjøretøy 

• innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentrene være tilnærmet nullutslipp.  

Det framheves at kommunene har ansvaret for å iverksette mesteparten av de konkrete 
regulatoriske tiltakene som kan bidra til reduserte klimagassutslipp i det enkelte byområde.  

Vi kan bruke ulike tiltak som regulerer atkomst og tilgjengelighet for kommunale veier, gater og 
andre byrom i sentrum. Denne type tiltak kan regulere atkomst til fastsatte områder når det gjelder 
tidspunkt, egenskaper ved kjøretøy, aktivitet og/eller kjøremønster.  

Vi kan også stille krav gjennom arealplanlegging og gjennom offentlig-privat samarbeid om 
tilrettelegging for lossing, lasting, ladeinfrastruktur mv.  

Nasjonal transportplan vektlegger at det er avgjørende at kommunene og de regionale og statlige 
virksomhetene inkluderer effektiv og miljøvennlig bylogistikk i areal- og transportplanleggingen. For å 
oppnå helhetlige løsninger som bidrar til reduserte klimagassutslipp fra varedistribusjon, må 
bylogistikk i økt grad integreres i kommunal planlegging. Det er flere tiltak som bygger opp under 
dette. Det forventes at innfasing av lav- og nullutslippsteknologi og sikkerhetsteknologi, gir best 
effekt på kort sikt.  
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Kommunene og offentlige virksomheter kan gå foran ved at det stilles miljøkrav ved bygg- og 
anleggsprosjekter, for eksempel til fossilfrie anleggsmaskiner og mer miljøvennlig transport av varer 
og tjenester. Det kan også stilles miljø- og utslippskrav til tjenestebiler. 

Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet vurderer løpende hvilke statlige og 
lokale virkemidler, dvs. juridiske, økonomiske og teknologiske, som er mest effektive for å nå målet 
om tilnærmet nullutslipp fra varelevering i de største bysentra innen 2030. 

Tilgjengelighet og trafikksikkerhet knyttet til sentrum er viktig tema. Vi har gågatenett og regulert 
biltilgjengelighet. Det er videre behov for å skjerme bolig- og sentrumsområder som følge av økt 
handel på nett og hjemlevering. Stavanger har forankret prinsipper om dette i kommunedelplan for 
Stavanger sentrum og kommuneplanen. 

 

Regionalt og lokalt samarbeid og samarbeid med ulike parter om bylogistikk 

Håndtering av bylogistikk i Stavangers sentrumskjerne ble utredet i forbindelse med reguleringsplan 
for Sentrumshalvøya, og ble videre forankret i 
kommunedelplan for Stavanger sentrum. Utredningen 
ble foretatt sammen med ulike parter regionalt og 
omfattet også sentrumskjernen i Sandnes (Varelevering i 
Stavanger og Sandnes sentrumskjerner 2014. 
Transnova/Enova prosjekt). Senere har vi samarbeidet 
med Rogaland fylkeskommune om utredninger for 
ytterligere dokumentasjon av varedistribusjon i sentrum 
(Rogaland fylkeskommune m.fl. 2019, Asplan 2015). Det 
er også foretatt en godsundersøkelse for Vestlandet i 
2019. Vi trekker videre veksler på rapport og kunnskapen 
fra deltakelse i forskningsprosjektet NORSULP 
(Sustainable Urban Logistic Plan in the Nordics ved 
TØI/NTNU 2020), og Statens vegvesens etatsprogram for 
bylogistikk. Vi har blant annet i samarbeid med ulike 
parter etablert pilot på 
distribusjonspunkt/omlastningssentral i Paradis, 
Stavanger City Hub. 

 

13.3. Hva har vi? 

Vi tar i bruk ulike virkemidler å styrke bylogistikk og 
varelevering som er særlig relevant for Stavanger 
sentrum der vi har et trangt gågatenett, men også for 
ulike deler av kommunen.  

Sentrumskjernen 

• Bylogistikk i gågatenettet tillatt før kl. 11 og etter kl. 
16 

• Trangt gatenett. Enveisregulering av gatene med 
innkjøring fra sør og utkjøring i nord 

• Stavanger City Hub, omlasting utenfor 
sentrumskjernen fra bil til lastesykkel. 

• Stengepunkter «Sommervågen» 

• Beredskap. Pullert og beredskapstraseer 

Figur 92. Kart som viser trafikkregulering i form av 
kjøretraseer og retninger i trangt gågatenett. 
Avisartikkel i Stavanger Aftenbladet fra 2014 om 
sommervågen.  
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• Servicelommer for varelevering 

• Temakart for varelevering med bestemmelser i sentrumsplanen. 

 

Renovasjon 

Gatebildet i sentrumskjernen var tidligere preget av mange avfallsbeholdere, med mye søppel i 
beholdere som står ute hver dag. Smau og attraktive gårdsrom var  fylt opp med søppel siden det 
manglet et velfungerende renovasjonssystem. Med grunnlag i følgende mål er det iverksatt tiltak 
som har bidratt til store forbedringer: 

• fjerne synet av avfall, avfallsbeholdere og annet  
avfallsutstyr fra det offentlige rom. 

• begrense kjøring med ordinære renovasjonskjøretøy  
i sentrum generelt, og spesielt i de trangeste delene  
av sentrumshalvøya. 

• tilby både husholdninger og næringsdrivende i sentrum  
fleksible, brukerorienterte og kostnadseffektive  
renovasjonssystem. 

• Opprettholde et godt og ryddig forhold mellom (private  
og offentlige) renovasjonsaktører i sentrum. 

 

 

 

 

 

 

Nytt konsept har bidratt skreddersydde renovasjonsløsninger: 

• Underjordisk komprimator (restavfall og  
papir/papp) 

• Tilbringerkjøretøy 

• Sone med restriksjon for ordinære  
renovasjonsbiler 

• «Miljøstasjon» i sentrum (nedgravd  
container-stasjon for glass, restavfall og papir) 
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Stavanger City Hub 

Stavanger City Hub er basert på konklusjonene i tidligere prosjekter der vi har sett at det er 
behov for samarbeid med næringsdrivende om leveransetider og hentested for pakker, og 
potensial for omlastning av et segment av leveransene. Kontaktmøte med aktører som en del 
av grunnlaget i NORSULP-prosjektet viste at aktørene så nytte og muligheter i en slik løsning. 

Erfaringer så langt er at det er godt for miljøet og byen, gir aktørene og byen god reklame, gir 
enklere parkering ved at leveransene foretas med sykkel, og ikke minst gir muligheter for å 
levere og motta leveranser etter kl. 11. Erfaringene viser derfor at det er et potensial for 
denne typen tjenester  

 

Konseptet består i: 

• Omlastning fra kjøretøy til el-lastesykkel 

• Samarbeid med flere aktører 

• Smidig å levere i sentrum til passende  
tidspunkt 

• Reduksjon av kjøretøy i sentrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelle prinsipper vi bruker: 

• Varemottak på egen grunn 

• Varelevering fra offentlig gate, servicelommer og snumuligheter uten rygging 

• Traseer for bylogistikk 

• Mobilitetspunkt og distribusjonspunkt 

• Mobilitetsplan for å identifisere og legge til rette for mobilitetsløsninger knyttet til utbygging, 
inkludert bylogistikk og næringstransport 

• Viser til bransjestandard for varelevering (Luks) 

• Henting av avfall 
o Avfallshåndtering på egen grunn 
o Nedgravde containere 
o Snumulighet 
o Kundetilpassede løsninger 

▪ Sentrum 
▪ Avtalehenting 
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Vi ser det som grunnleggende å tilrettelegge for trafikksikkerhet, byliv og aktivitet, og skjerme gater 
og nabolag. Ofte tenker utbyggere at varelevering kan skje fra gate. Her skiller vi mellom etablerte 
områder og områder hvor det bygges nytt. For områder med utbygging legger vi vekt på at løsning 
for varelevering skal skje integrert i utbyggingen slik at varelevering kan foregå skjermet, og på en 
forskriftsmessig måte for leverandørene i forhold til HMS og krav til f.eks. varer som trenger ubrutt 
kjølekjede. 

 

13.4. Hvor vil vi? 

Det er et overordnet mål om at alle nye lette varebiler være utslippsfrie innen 2025, og at 
varedistribusjonen i bysentra skal være tilnærmet utslippsfri innen 2030. Dette må vi finne løsninger 
for i Stavanger. Det pågår nå en utredning om mulig konkretisering av nullutslipps- eller miljøsone i 
Stavanger. I nasjonal transportplan anslås det at nærings- og nyttetransport utgjør om lag 30 prosent 
av bytrafikken, og at andelen forventes å øke. Dette vil kreve ytterligere tiltak og en strategi som kan 
danne grunnlag for en bylogistikkplan. Vi foreslår å videreføre målene i klima- og miljøplanen om å 
redusere klimagassutslipp fra tunge kjøre kjøretøy, og vektlegger at bylogistikk skal foregå som en 
«bak seneaktivitet», og til minst mulig hinder for sentrum og steders byliv og aktivitet. Samtidig må vi 
tilrettelegge for at bylogistikk og varedistribusjonen kan skje på en effektiv og smidig måte. Vi legger 
også vekt på at virksomheter med høy næringstransport plasseres ved overordnet vei- og gatenett, 
jf. temakart for kjørende. Det skjer mye innovasjon knyttet til bylogistikk. Samtidig er feltet i stor 
endring med endrede handlemønstre, netthandel og hjemlevering av varer. Vi vil vektlegge 
innovasjon på feltet og se dette i sammenheng med felles mobilitetstjenester knyttet til 
mobilitetspunkt. Vi har allerede forsøk med hentested for pakker på disse stedene, noe som kan 
bidra til å skjerme nabolag for unødvendig transport.  

Hvordan bylogistikk og næringstransport håndteres avhenger også av omkringliggende faktorer som 
hvor varene ankommer regionen. Vi ønsker derfor å se muligheter for å bidra til at gods kan 
overføres fra til sjø og bane. 

 

Hovedmål: 

→ Bylogistikk skal foregå på en effektiv og smidig måte, og til minst mulig hinder for sentrum og steders liv og 
aktivitet  

→ Virksomheter med høy næringstransport bør lokaliseres ved overordnet veinett 

→ Klimagassutslipp for tunge kjøretøy er redusert med 20 % innen 2030 og 100 % innen 2040 

 

Delmål: 

• Tilstrekkelig avsatt areal til varemottak og -leveranser 

• Bylogistikk og næringstransport foregår utenom perioder med mange gående og syklende  

• Utnytte muligheter ulike leveransemåter og teknologi gir til å redusere transportbehovet 

• Bidra til at gods kan overføres fra vei til sjø og bane 

 

Vi vil vektlegge en innsats på å  

• Gjennomføre tiltak i sentrumsplanen 

o Fysisk stenging av gågatenettet i Stavanger sentrum utenom vareleveringsperioder 
(motorisert ferdsel)  

• Videreutvikle konsept for distribusjonspunkt/ omlastingssentral gjennom blant annet å 
videreutvikle bylogistikk i Stavanger sentrum med distribusjonspunkt og Stavanger City Hub. 
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• Utrede utslippsfrie soner 

• Videreutvikle samvirke mellom bylogistikk og mobilitetspunkt 

• Videreutvikle mobilitetspunkt for å avlaste boligområder for unødvendig biltrafikk 

• Konkretisere prinsipper for torg og bilfrie områder i kommunen 

• Videre samarbeid med aktører om bylogistikk og næringstransport 

• Muligheter for framtiden 

o Utslippsfri sone/lavutslippssone? 
o Omlastning sjø og land i sentrum? 
o Droner? 

 

13.5. Hvordan gjør vi det? 

Sentrumsplanen har et eget temakart for bylogistikk og kjørende. Der det er behov viser kartet også 
traseer for varelevering, f.eks. i senterområder. Vi foreslår å se dette i sammenheng i ny plan. Det er 
aktuelt å konkretisere prinsippet om varemottak, og at det bør skje på egen grunn. Det kan også 
vurderes å legge til prinsippet for servicelommer og sambruksareal som en del av gatenettet, for å gi 
sted å stå dersom varelevering ikke det er egne varemottak. I tillegg anbefaler vi at kommuneplanen 
bør konkret vise til bransjestandard for varelevering slik at nye planer ivaretar dette. 

• Temakart for bylogistikk koordinert med kjørende og mobilitetspunkt 
• Traseer for varelevering  

• Retningslinje om mottak på egen grunn 

• Retningslinje om servicelommer 

• Varelevering fra gate/sambruksareal 

• Viser til bransjestandard for varelevering (Luks) 
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Viktige hovedpunkt 

Hovedmål: 

→ Bylogistikk skal foregå på en effektiv og smidig måte og til minst mulig hinder for sentrum og 
steders liv og aktivitet  

→ Virksomheter med høy næringstransport bør lokaliseres ved overordnet veinett 

→ Klimagassutslipp for tunge kjøretøy er redusert med 20 % innen 2030 og 100 % innen 2040 

Delmål: 

• Tilstrekkelig avsatt areal til varemottak og -leveranser 

• Bylogistikk og næringstransport foregår utenom perioder med mange gående og syklende  

• Utnytte muligheter ulike leveransemåter og teknologi gir til å redusere transportbehovet 

• Bidra til at gods kan overføres fra vei til sjø og bane 

Innsatsområder 

• Samarbeid med parter om bylogistikk og varedistribusjon 

• Gjennomføre tiltak i sentrumsplanen  

• Videreutvikle bylogistikk i Stavanger sentrum med distribusjonspunkt og Stavanger City Hub. 

• Utrede utslippsfrie soner og støysvake soner 

• Videreutvikle samvirke mellom bylogistikk og mobilitetspunkt 

• Utrede framtidens bylogistikk praktisk og innovativt f.eks omlasting i hub, bruk av droner mv. 
 

Anbefalinger til KPA 

• Temakart for bylogistikk koordinert med kjørende og mobilitetspunkt 

• Retningslinje om varemottak på egen grunn 

• Retningslinje om servicelommer 

• Varelevering fra gate/sambruksareal 

• Viser til bransjestandard for varelevering (Luks) 

• Traseer for varelevering  

• Mobilitetspunkt og distribusjonspunkt 

• Mobilitetsplan 

• Henting av avfall 
o Nedgravde containere 
o Snuhamre 
o Kundetilpassede løsninger 

▪ Sentrum 
▪ Avtale henting 
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14. Oppsummering og konklusjon 

Transport- og mobilitetsstrategien inngår som delprosjekt i kommuneplanens arealdel. I den 
sammenheng har vi utarbeidet, oppdatert og videreutviklet kommunens strategiske grunnlag for 
feltet transport og mobilitet. Dette grunnlaget er beskrevet og utdypet i denne rapporten. Vi har 
foretatt overordnet strategiske vurderinger for ulike reisemåter opp mot ny nasjonal transportplan, 
regionalplanen, regionale strategier og kommunens samfunnsdel. Vi har også lagt vekt på hvordan vi 
kan utvikle transportsystemet, og hvordan arealplanlegging, fysisk tilrettelegging og 
mobilitetspåvirkende tiltak kan bidra til å nå målet om kortreist hverdagsliv og gjøre det enkelt å gå, 
sykle, reise kollektiv, og kjøre utslippsfritt. 

Vi har innlemmet kommunens mål på klima og miljø i planen, og har i tråd med planprogrammet sett 
på løsninger for miljøvennlig og samordnet arealbruk og transport generelt.  Dette er konkret knyttet 
til kommunens oppdaterte arealstrategi.  

Reisevaneundersøkelsen viser at personbilbruken går ned. Med hjelp fra NORCE har vi beregnet at 
det er et stort potensial for ytterligere reduksjon i personbiltransport dersom de med gode 
forutsetninger  faktisk velger å gå, sykle og bruke kollektivtransport.  

 

Figur 93 Dagens og potensiell reisemiddelfordeling blant bosatte i Stavanger og på alle reiser med målepunkt i Stavanger. 

Analysen viser potensial for en reduksjon i bilandel for kommunens innbyggere på rundt 15 % poeng, 
fra rundt 45 % i dag til rundt 30 %.  

Kommunen er regionmotor i et byområde, og for en hel region med et internasjonalt orientert 
næringsliv. Det er derfor viktig med god sammenheng i transportsystemet på tvers av 
kommunegrenser. Beregningene våre viser at det er et tilsvarende stort potensial for reduksjon i 
bilandel for reiser til målpunkt i Stavanger. Her ser vi betydningen av kollektivtransport og 
arealutvikling sentralt og i Bybåndet. Når reisene er lengre konkurrerer kollektivtransport med bil, 
noe beregningen gjenspeiler ved at kollektivtransport tar større del av veksten enn gåing og sykling. 

Samlet viser beregningene grunnlag for å opprettholde gjeldende mål i klima- og miljøplanen om at 
minst 70 % av reisene skal være til fots, med sykkel eller kollektivtransport i 2030. 

Analysen gir tilsvarende beregninger for framtidig reisemiddelfordeling i ulike deler av kommunen. 
Dette vil vi benytte som et veiledende grunnlag for å vurdere potensial og mål i saksbehandling og 
veiledning i planer og byggesaker, blant annet knyttet til kravet vi har om mobilitetsplan. 
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Evalueringen av mobilitetsplan som verktøy viser at dette er behov for en slik veiledning. Analysene 
av reisevaner har også gitt oss økt kunnskap om tilgang til og bruk av parkering ved bosted og 
arbeidsted. Disse analysene er også fordelt på geografiske soner og viser at det er jevnt over er god 
tilgang til parkering både ved bosted og arbeidsted, også i sentrale deler av Stavanger. De viser også 
at arbeidsgivere i stor grad tilbyr gratis parkering. Det er stor forskjell i reisevaner på arbeidsplasser 
der arbeidsgiver tilbyr gratis parkering sammenlignet med der ansatte må betale for parkeringen. 
Bilandelen er henholdsvis 63 % og 36 %, med en forskjell i bilandel på hele 27 % poeng.   

Oppdatert arealstrategi for kommunen vektlegger å tilrettelegge for aktiv transport slik at kortreist 
hverdagsliv blir mulig i by og tettsted. Mobilitetspyramiden illustrerer strategien for hvordan vi skal 
prioritere transportformene i planlegging og trafikkregulering. For å nå målet om at kortreist 
hverdagsliv blir mulig for de fleste i kommunen vår må det være fleksibelt og enkelt å gå og sykle.  

Vi foreslår derfor oppdaterte og nye krav til reguleringsplaner og trafikkregulering som prioriterer 
gående og syklende på bekostning av biltrafikk i senterområder og boligområder. Vi har utarbeidet 
utkast til temakart for kjørende som skal bidra til å forankre denne strategien. Temakartet er også 
viktig for å ivareta gjennomgangstrafikk, forankre det at næringstransport er viktig. I tillegg skal 
temakartet bidra til at det, og gis prioritet på overordnet veinett, og veier og gater med overordnet 
funksjon. Sentrumsplanen har forankret en del prinsipper for bylogistikk og varedistribusjon, dette 
har vi også samlet og søkt videreutviklet i arbeidet. 

Vi går til de fleste gjøremål i hverdagen enten direkte eller indirekte som en del av reisen. Som en del 
av arbeidet og som innspill til arealdelen, har vi derfor lagt vekt på å forbedre sammenhengene i 
nettverket for gående og syklende. Vi introduserer et temakart for gående, en strategi for 
videreutvikling av gangnettet, og løfter fram betydningen av ferdsel til fots. For eksempel med økt 
tilrettelegging og egne bestemmelser for gange, vil det bli mer attraktivt å gå.  

Over tid har vi hatt vekst i sykkeltrafikk, spesielt på jobbreisen der andelen er hele 17 %. Nærmere 
halvparten av sykkelreisene er reiser til jobb. I strategien legger vi derfor vekt på at jobbreisen skal 
bidra til ringvirkninger slik at vi når flere grupper, og bruker sykkel til flere gjøremål i hverdagen. Vi har 
laget utkast til et oppdatert og videreutviklet temakart og bestemmelser slik at det skal være enkelt å 
løse transportbehovet på korte og mellomlange strekninger med sykkel. 

Vi har vektlagt betydningen av «myke» mobilitetspåvirkende tiltak i arbeidet vårt. For å forsterkere 
mobilitetsplanleggingen for aktiv transport gjennom krav til virkning og oppfølging av mobilitetsplan, 
anbefaler vi å se mobilitetsplanen i sammenheng med utomhusplan for å oppnå gode omgivelser og 
forbindelser for gående. Dette er et verktøy vi allerede har i kommuneplanen. 

Det er et potensial i å samlokalisere transporttjenestene våre i mobilitetspunkt. Det gjør at vi fanger 
opp veksten i delingsløsninger. Vi vil derfor endre fra retningslinje til krav om mobilitetspunkt i sentre 
og ved viktige målpunkt.  

Med delingsløsninger og god tilrettelegging for fleksibel mobilitet forventer vi at behovet for 
bilparkering vil gå ned. Vi har endret parkeringsbestemmelsen for bil og sykkel i planen, ut fra både ny 
regionalplan og kravene i teknisk forskrift. Dette innebærer en innstramming i deler av kommunen. Vi 
vil også bruke boligsoneparkering i kommuneplanen for å ivareta behov for bolig og gjesteparkering i 
sentrumsnære områder. Erfaringer knyttet til godkjenning av planer og evaluering av mobilitetsplan 
viser at det er behov for å differensiere parkeringsbestemmelsen for sykkel bedre. Vi vil derfor 
forsterke bestemmelsen for sykkel ved ved å vise tydeligere hvordan sikker bolig, næring og 
gjesteparkering skal ivaretas.  

Gjennom økt tilrettelegging og tilgjengelighet for aktiv transport ønsker vi å utvikle gatene til gode 

byrom og steder å være. Vi vil også redusere utslipp, støy og energibruk til transport. Tilrettelegging 
for kortreist hverdagsliv gjennom et effektivt, trygt, fleksibelt og framtidsrettet transportsystem er 
viktig, for å gjøre det mer naturlig å velge å gå, sykle, bruke kollektivtransport og delte tjenester. Gåing 
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og sykling har en helsegevinst i form av økt bevegelse i hverdagen. Vi vil være pådriver for faglig 
samarbeid, med befolkning og næringsliv om å få dette til 
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Begrepsdefinisjoner  

Transport frakt av personer og gods 

Transportarbeid er et mål på omfanget av person- eller godstransporten. Det betegner arbeidet som 
blir utført når et transportmiddel eller transportsystem frakter et visst antall personer eller et visst 
antall tonn gods en bestemt avstand. 

Mobilitet Bevegelighet. Det å kunne flytte eller bevege seg. Muligheten til å forflytte seg. Forstått 
som samvirke mellom transportformer og tjenester som gjør at vi kan bevege oss fra sted til sted 
(inkludert digital mobilitet) 

Trafikk Ferdsel, strøm av person eller transportmidler på ferdselsåre eller lignende på gate, vei, til 
sjøs eller i luften (akademiordboken) 

Ferdsel Personer og transportmidlers bevegelse fra et sted til et annet (bokmålsordboka) 

Nullvekstmålet ble først nevn i Klimaforliket 2012, så tatt inn i NTP 2018-2029. Juni 2020 vedtok 
regjeringen et oppdatert nullvekstmål. 

 «I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv 
arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.» 

Nullvisjonen: Ingen skal bli hardt skadd og drept i trafikken.  

Kortreist hverdagsliv En av tre nye strategier fra kommuneplanens samfunnsdel 

10- minuttersbyen Strategi for hvordan få til gode nabolag ved å legge til rette for at mange av 
hverdagens kan gjøres innenfor 10 minutters gange, og en samlet areal- og transport som gjør det 
enkelt å nå andre gjøremål med kollektivtransport. Strategi forankret i kommuneplanen.  

Byutviklingsstrategien Strategi for bolig- og næringsutvikling  
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Vedlegg 

 

Vedlegg 1. Trafikkregisteringspunkter som inngår i byindeksen på Nord-Jæren  
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Vedlegg 2: Utvikling i reisevaner  

 

 

Vedleggsfigur 1. Oversikt over variasjoner i Stavangerbefolkningens turproduksjon.  

 

 

Vedleggsfigur 2. Utvikling i reisevaner over tid i Stavanger 
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Vedleggsfigur 3. Turer på undersøkelsesdag etter transportmiddelvalg, undersøkelses år og kommuner på Nord-Jæren 
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Vedleggsfigur ? Turer til og fra arbeid på undersøkelsesdag etter transportmiddelvalg, 
undersøkelsesår og kommuner på Nord-Jæren 
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Vedlegg 3. Litt om Bymiljøpakken 

Gjeldende Bypakke Nord-Jæren er beskrevet i 
Prop. 47 S (2016–2017) Finansiering av 
Bypakke Nord-Jæren i Randaberg, Sandnes, 
Sola og Stavanger kommunar i Rogaland, og 
ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av 
proposisjonen. 

Det er et mål at ca. 70 % av midlene, skal gå til 
kollektiv, sykkel og gange og ca. 30 % skal gå til 
veiprosjekter. Tiltakene finansieres gjennom 
statlige bevilgninger, bompenger og 
fylkeskommunale og kommunale midler.  

Bypakke Nord-Jæren omtales som 
Bymiljøpakken. Styringsgruppen består av 
ordførerne fra de 5 partene og har en 
arbeidsform der stat, fylket og kommunene 
oppfattes somlikeverdige parter og forplikter 
seg til å følge opp felles mål fastsatt i avtalen. 

Bymiljøpakken avløste Nord-Jæren pakke 1 
som startet i 2001, jf. St.prp. nr. 14 (1998–99) 
der finansieringen baserte seg på innkreving 
av bompenger i 10 år i kombinasjon med 
statlige, fylkeskommunale og kommunale 
midler. Det ble krevd bompenger ved passering av kommunegrensene. I påvente av en ny 
bompengeordning ble denne forlenget til utgangen av 2016 og deretter avløst av Bymiljøpakken og 
et konsept for innkreving av bompenger. 1. oktober 2018 ble bompengeopplegget lagt om fra 21 
bomstasjoner i Nord-Jæren pakke 1 til 38 bomstasjoner med enveis innkreving i tette ringer rundt 
viktige reisemål på Nord-Jæren.  

Ved oppstarten var takstene tidsdifferensierte, med rushtidsavgift på hverdager i periodene kl. 
07.00-09.00 og kl. 15.00-17.00. Nullutslippskjøretøy betalte ikke bompenger. I et ordførerforlik i 
september 2019 ble de lokale partene i Bymiljøpakken enige om å fjerne rushtidsavgiften. Etter 
reforhandlet avtale, ble nye takster innført i februar 2020. Tidsdifferensierte takster ble fjernet og 
det ble innført halv takst for nullutslippskjøretøy (personbiler). Hovedbegrunnelsen for fjerningen av 
rushtidsavgiften var at den ble oppfattet å gi uheldige fordelingsvirkninger. En forutsetning for at 
regjeringen ga sin tilslutning til byvekstavtalen var at det ble balanse mellom inntekter og utgifter i 
prosjektporteføljen innen utgangen av 2020. Dette har ført til økt fokus på kostnader og innsparinger 
i pakken. 

Vi får Bussveien, nye og tryggere veier for dem som sykler og går, nye veier for dem som kjører, pluss 
egne veier for kollektiv- og næringstransport. I sum bedre framkommelighet for alle. 

Resultatet er at vi får en enklere hverdag. Byer der alle kommer lettere fram. Mindre kaos. Kort sagt 
et bedre bymiljø for alle. 

Figur 94. Bomringer på Nord-Jæren 


