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Areal- og transportplansamarbeid på Jæren

• Samarbeid mellom 
kommunene, fylket og staten

• 3 regionale statsetater
• Deltar i styringsgruppen

• Statens vegvesen
• Fylkesmannen 
• Jernbanedirektorat

• 13 kommuner

Regionalplan for Jæren 

TransportAreal



Framdrift

• Planprogram 
• Vedtatt juni 2018
• Nullvekstmålet 

• Høring av planforslag
• Feb-Apr 2019

• Planvedtak 
• Juni 2019



Konkurransekraft

Levende 
sentrumsområder

Livskraftige nabolag

Enklere hverdag

Varige naturressurser

Vi er små, men sammen utnytter vi våre ressurser 
optimalt i en økende nasjonal og internasjonal 
konkurranse om arbeidsplasser og de gode 
hodene. 

Vi jobber og bor på tvers av kommunegrenser, 
men vi er en region. Her legger vi til rette for 
effektive og miljøvennlig reiser, og gode steder å 
bo. 

Vi skal utvikle attraktive og livskraftig nabolag som 
skaper identitet og korte avstander til daglige 
gjøremål. 

Vi er glade i byene og tettstedene våre. De er 
navet i utviklingen av vår region. Attraktive byer 
og tettsteder tiltrekker seg mennesker, skaper 
identitet og kan bidra til økonomisk vekst. 

Vi sørger for en bærekraftig forvaltning og tar vare 
på landbruksjord og naturverdier. Det gir oss 
livskvalitet her og nå, og sikrer at våre 
etterkommere får nyte de samme gledene.  

Konkurransekraft
Vi er små, men sammen utnytter vi våre ressurser 
optimalt i en økende nasjonal og internasjonal 
konkurranse om arbeidsplasser og de gode 
hodene. 

Regionalt samarbeid
Vår region er kjent for å være handlekraftige og å dra 
lasset sammen. Vi legger til rette for møteplasser der 
fagfolk, folkevalgte, næringsliv og 
interesseorganisasjoner kan møtes.

Tema



Nullvekstmålet 
Byutredning - Arealscenarier 2030

Sc1 Sc3Sc2

• Utvikle arealstrategi 
for Nullvekstmålet

• Kunnskap fra 
Byutredningen 
benyttes



Parkeringsstrategi

• Felles samordnet parkeringsnorm for 
Nord-Jæren

• Fokus på arbeidsplass- og 
besøksintensive virksomhet



Innfartsparkering 

• Lokalisering og prinsipper for utvikling



Kommunale planer 

• 4 kommuneplaner under revisjon
• IKDP Forus
• Sentrumsplaner 

• Sandnes, Stavanger

• Nullvekstmålet er forutsetning 
• Alle skal vedtas ila. 2019
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