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Scenarier for arealutvikling på Jæren. 
 

Vise mulig utvikling 2016-2030 
Innbyggerutvikling 
Arealscenariene viser mulige utviklingsretninger fra 2016 til 2030. Det er lagt til grunn SSB sin 
befolkningsprognose MMMM fra juni 2016. For de 11 kommunene i regionalplanområdet gir dette en 
vekst fra ca 330.100 til ca 387.500 innbyggere – totalt en vekst på ca 57.300 innbyggere. Dette 
tilsvarer ca 1,1 % årlig vekst (17 % totalt), noe som er sterkt i historisk perspektiv - om enn svakere 
enn de foregående årene.  
 
Det er valgt å fordele veksten mellom kommunene etter samme andel som foregående 14 år (2002-
16), det vil si ca 71 % av veksten i de fire bykommunene og 29 % i omlandskommunene. Dette er 
vurdert å være et gjenkjennelig fordelingsmønster, mens SSB sine nåværende kommuneprognoser 
bygger på et flyttemønster i regionen fra noen år tilbake. 
 
Innbyggernes fordeling på kjønn og alder i den enkelte grunnkrets pr 2016 er hentet fra inngangsdata 
til Regional Transportmodell. Tilsvarende fordeling for 2030 er satt ut fra «Basis 2030-prognosen» i 
Regional Transportmodell, med unntak av de befolkningsdataene som er levert av kommunene (se 
scenario 1).  
 
Arbeidsplassutvikling 
Arbeidsplassutviklingen tar utgangspunkt i grunnkretsdata fra Regional Transportmodell pr 2015, 
fordelt etter næringsgrupper. For sammensetting av det regionale arbeidsmarkedet pr 2030, er det lagt 
til grunn utviklingstrekk for hovednæringer som beskrevet i SSB-rapport 59/2013 (arbeidsmarkedet i 
referansebanen) og en arbeidsplassdekning som i landet for øvrig. I transportmodellen er det den 
geografiske og næringsmessige fordelingen av arbeidsplassene som har betydning, og ikke det 
nøyaktige antallet arbeidsplasser. Antallet får likevel betydning i forhold til hvor stor andel som «flyttes 
på» mellom 2015 og 2030-situasjonen.  
 

Kriterier som er lagt til grunn for utforming av scenarier 
Belyse teoretisk handlingsrom 
Erfaringer fra tidligere bruk av arealscenarier i transportmodeller, er at «mesteparten av framtida 
finnes allerede». Med ca 17 % befolkningsvekst i byutredningen, jf. nedenfor, er det nødvendig å 
plassere denne veksten på ganske ulike måter for å synliggjøre effekter på transportbehov og 
reisemiddelfordeling. Det innebærer at scenariene må frigjøre seg litt fra hva som anses «realistisk» 
og i stedet rendyrke alternative «lokaliseringsgrep». På den måten kan scenariene også bidra til å 
belyse et teoretisk handlingsrom i arealpolitikken. 
 
Enkelhet 
Det er lagt vekt på å oppnå arealscenarier som er enkle i framstillingen for å gjøre det enklere å tolke 
resultater og årsak-virkningsforhold ved bruk av transportmodellen. Komplekst oppbygde scenarier 
kan erfaringsmessig gi mindre læringsutbytte. Muligheten for tolkning og læring for etterfølgende 
prosesser vurderes i den sammenheng som viktigere enn at scenariene er helt «realistiske». 
 
Både bykommuner og omland 
Arealscenariene er utformet slik at de dekker alle de 11 kommunene innenfor Regionalplan Jæren, 
som i stor grad utgjør et felles bo- og arbeidsmarked med økende grad av samhandling og pendling. 
Dette gjør at analysene kan belyse forholdet mellom by og region, samtidig som de kan ha økt verdi 
ved revisjon av regionalplanen. 
 
Forholde seg til kommunale planer 
Ved lokalisering av nye innbyggere i arealscenariene, er det tatt utgangspunkt i områder for utbygging 
i kommunale planer og retningslinjer for arealutnyttelse i disse, slik de er gjennomgått i «KIT-
prosjektet» (http://www.kit-samarbeidet.org/inmap/). I prosjektet ble retningslinjer for arealutnyttelse 
sett sammen med den eksisterende bebyggelsen og områdenes tilgjengelighet ved vurdering av 

http://www.kit-samarbeidet.org/inmap/
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hvilken utnyttelse som kunne være sannsynlig på kort/mellomlang sikt. Dermed er det ingen av 
arealscenariene som går utover rammene for gjeldende planer. 
Når det gjelder arbeidsplasser, indikerer kommunale planarbeider at det er store utviklingspotensialer 
innenfor både sentrumsområder og regionale næringsområder. Det er derfor vurdert å ikke være 
nødvendig med en nærmere gjennomgang av arealutnyttelse for sentrums- og næringsområder i dette 
prosjektet. 
 

Tre arealscenarier med ulike «utviklingsgrep» 
Det er utformet tre ulike scenarier for arealbruk på Jæren fram mot 2030: 

1. Scenario 1 utgjør et «referanse-alternativ», der lokalisering av nye innbyggere er basert på 
kommunale planer og boligbygge-prognoser. Lokalisering av nye arbeidsplasser følger 
samme mønster som for perioden 2005-15. 

2. I scenario 2 er alle nye innbyggere og arbeidsplasser plassert i og nær kommune- og 
lokalsentrene.  

3. I scenario 3 er arbeidsplassene lokalisert etter tilsvarende mønster som i 2005. 
Innbyggerveksten innenfor den enkelte kommune er lokalisert i de områdene som gir størst 
mulighet for gåing, sykling og bruk av kollektivtransport til arbeid og daglige behov, gitt den 
aktuelle arbeidsplassfordelingen. 

 

Scenario Befolkningsvekst Arbeidsplassvekst 

Sc. 1: 
«Referanse» 

 Bykommuner: Bygge på 
boligbyggeprogram/Kompas. 

 Omland: Videreføre omfang av 
fortetting og arealutnyttelse.  

 Lokaliseringsmønster for den 
enkelte næring som perioden 
2005-15. 

Sc. 2: «By 
og tettsted» 

 Nye innbyggere i/nær 
kommunesentre og lokalsentre.  

 Nye arbeidsplasser i 
kommunesentre og lokalsentre. 

Sc. 3: 
«Konsentrert 
byvekst» 

 Nye innbyggere i deler av kommunen 
med høyest tilgjengelighet for 
gåing/sykling/kollektiv. 

 Lokalisering på tvers av kommuner i 
byområdet. 

 Lokaliseringsmønster for den 
enkelte næring som i 2005. 
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Scenario 1: «Referanse» 
Scenario 1 er et referanse-alternativ, basert på dagens kommunale planer og senere års 
utviklingstrekk. Hensikten er å illustrere hva som kan bli situasjonen dersom utviklingen fortsetter som 
før. 
 
Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har selv levert data for forventet 
innbyggerlokalisering i 2030, basert på bruk av prognose-verktøyet Kompas, og der kommunale 
planer og boligbyggeprogram er lagt til grunn. Rogaland fylkeskommune har utarbeidet sonedata for 
de øvrige kommunene, der omfang av fortetting det siste tiåret er videreført, og resterende 
boligbygging fordelt mellom eksisterende og nye boligområder i kommuneplanene. For 
arbeidsplassutvikling, er det lagt til grunn at næringene som er representert i transportmodellen 
viderefører samme lokaliseringsmønster som for perioden 2005-15. 
Figurene illustrerer tyngdepunkter for lokalisering av nye innbyggere (rødt/gult) og nye arbeidsplasser 
(blå/lilla) i scenario 1. 

  
Figur: Lokalisering av innbyggervekst (venstre) og arbeidsplassvekst (høyre) i scenario 1: 
«Referanse». 
 

Scenario 2: «By og tettsted» 
Scenario 2 innebærer en flerkjernet byutvikling. Hensikten er å illustrere utvikling av kompakte by-, 
tettsteds- og lokalsentre, der innbyggerne oppnår korte avstander til daglige behov og økt mulighet for 
gåing og sykling i hverdagen.  
I scenario 2 legges det opp til utvikling i alle kommunesentrene og lokalsentrene i regionen, men 
gjennom en stram arealbruk innen det enkelte senter. Alle nye arbeidsplasser er lagt i 
sentrumsområdene, mens nye innbyggere er lokalisert så tett opp mot sentrum som mulig - uten at det 
går utover et realistisk arealpotensiale i kommunale planer, slik som vurdert i KIT-prosjektet (se over). 
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Figur: Lokalisering av innbyggervekst (venstre) og arbeidsplassvekst (høyre) i scenario 2: «By og 
tettsted». 
 

Scenario 3: «Kompakt by» 
Scenario 3 innebærer en konsentrasjon av veksten i hver kommune til de sonene som gir størst 
mulighet for å gå, sykle eller reise kollektivt til daglige gjøremål. Slik gang-/sykkel-
/kollektivtilgjengelighet beregnes som funksjon av hvor kort/lett det er å gå, sykle og reise kollektivt, og 
hvor mange arbeidsplasser og funksjoner som kan nås på denne måten. 

 
Figur: Tilgjengelighet for gåing/sykling/kollektiv-transport i scenario 3. 
 
Som i scenario 2 er det lagt til grunn at et realistisk arealpotensiale i kommunale planer ikke 
overskrides. For Stavanger/Sandnes/Sola/Randaberg er den samlede veksten lokalisert uten hensyn 
til kommunegrenser – kun etter gang-/sykkel-/kollektivtilgjengelighet. Arbeidsplasser er fordelt slik at 
den enkelte næring opprettholder tilsvarende lokaliseringsmønster som var i 2005. Dette innebærer en 
høyere andel av arbeidsplasser i sentrumsområder enn i nå-situasjonen. 
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Figur: Lokalisering av innbyggervekst (venstre) og arbeidsplassvekst (høyre) i scenario 3: «Kompakt 
by». 
 

Resultater fra del-analyser i Regional transportmodell 
Arealscenariene er analysert i Regional transportmodell for å illustrere hvilken effekt ulik arealbruk 
forventes å for transportbruk i regionen. Noen hovedresultater er gjengitt nedenfor: 
 
Samlet personbiltransport 
Som følge av ca 17 % innbyggervekst fram til 2030, indikerer transportmodellen at samlet 
personbiltransport innenfor Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kan øke med mellom 5 % og 11 
%, målt i antall kilometer. Referanse-scenariet basert på kommuneplanene og dagens 
utviklingsmønster (scenario 1) forventes å gi høyest transportvekst, mens konsentrert byutvikling i 
områder med høy tilgjengelighet for gåing, sykling og kollektivtransport (scenario 3) gir lavest 
transportvekst.  

 
Figur: Forventet vekst i personbiltransport innenfor bykommunene ved ulike arealscenarier. 
 
Reisemiddelfordeling 
Reisemiddelfordelingen viser også endringer som følge av arealbruken. Mens nå-situasjonen i RTM 
gir en bilførerandel på 60,4 %, er den i scenario 3 ca 2,6 prosent-poeng lavere. I scenario 1 forventes 
faktisk en betydelig lavere gang-/sykkelandel enn i 2016, antagelig som følge av økt kjøpekraft og noe 
lengre reiselengder (?). Dette kompenseres imidlertid av økt kollektivandel. Gang-/sykkelandelen og 
kollektivandelen er jevnt økende fra scenario 1, via scenario 2 og til scenario 3. Kollektivandelen viser 
særlig en økning med den konsentrerte byutviklingen i scenario 3. 
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Figur: Forventet endring i reisemiddelfordeling i bykommunene ved ulike arealscenarier. 
 
Personbiltransport mellom byområdet og omlandet 
I følge analysene i Regional Transportmodell, forventes befolknings- og arbeidsplassfordelingen fra 
2016 å gi omkring 4,1 millioner kjørte kilometer med personbil pr dag innenfor byområdet 
Stavanger/Sandnes/Sola/Randaberg. Ca 14 % av bilførerturene har start eller stopp i omlandet, dvs 
en av de andre syv kommunene i regionalplanområdet. Siden disse turene inn/ut av byområdet 
gjennomsnittlig er lengre, medfører de likevel så mye som ca 23 % av kjørte kilometer i byområdet. 
Veksten i personbiltransport inn/ut av byområdet forventes å være høyere i alle arealscenarier (16-18 
%), sammenlignet med veksten i interntransport. Lengre avstander gjør at det er mindre mulighet for 
særlig gåing og sykling. Dette innebærer at inn/ut-transportens andel av personbiltrafikken i byområdet 
kan komme til å øke. Ved sterkere bruk av parkeringsrestriksjoner i byområdet, forventes imidlertid 
veksten i inn/ut-reiser å bli betydelig redusert. 
 

 
 
 
 
 

LANGSIKTIGE SCENARIER FOR AREALUTVIKLING 
 

Vise mulig arealutvikling i et mer langsiktig perspektiv 
 
Tidsperspektivet for byutredningen på Nord-Jæren er primært 2030, som sammenfaller ganske godt 
med kommuneplanenes horisont og dagens transportpakker. I følge mandatet skal imidlertid 
byutredningen også se areal- og transportutviklingen i et mer langsiktig perspektiv (pkt 3). Dette gir 
mulighet for å se lengre fram enn kommuneplaner/transportpakker, jf. regionalplanen, og å vurdere 
langsiktige effekter av dagens utviklingsretning.  
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Det er utarbeidet tre langsiktige arealscenarier etter lignende modell som 2030-scenariene, men med 
en framtidig befolkningsmengde på 500.000 personer i regionen. Dette innebærer en vekst på ca 
170.000 personer fra 2016 (ca 50 %), noe som er ca tre ganger så mye som i 2030-perspektivet. 
Framtidig aldersfordeling er basert på SSB-framskrivinger, og framtidig næringsstruktur på utvikling 
innen hovednæringer som beskrevet i SSB-rapport 59/2013 (arbeidsmarkedet i referansebanen).  

 Langsiktig scenario 1 innebærer en videreføring av dagens utbyggingsmønster med 
tilsvarende fortetting, utbygging i boligområder fra kommuneplanene og videreføring av 
næringslivets lokaliseringsmønster fra senere år.  

 Langsiktig scenario 2 innebærer at all vekst kommer sentralt innenfor by- og tettstedssentre i 
hele regionen.  

 I langsiktig scenario 3 er veksten lokalisert til områder med høyest tilgjengelighet for gåing, 
sykling og kollektivtransport, og næringslivet beholder lokaliseringsmønsteret som var før det 
siste tiårets sterke vekstperiode. 

 
De langsiktige arealscenariene er analysert i RTM. Det er lagt til grunn fortsatt økonomisk vekst (som 
gir økt bilhold), og videreføring av bompenger som i Bypakken. Resultatene antyder at en langsiktig 
innbyggervekst på ca 50 % kan gi så mye som 45 % økning i personbiltransporten innenfor de fire 
bykommunene, dersom dagens utviklingsmønster fortsetter (langsiktig scenario 1). En mer kompakt 
arealutvikling kan redusere veksten i personbiltransport betydelig. Men også i langsiktig scenario 2 og 
3 viser transportmodellen en vekst i personbiltransport på 25-30 % - vel å merke uten at det er tatt 
hensyn til endringer i parkeringstilgjengelighet eller forbedringer for gåing, sykling og kollektivtransport 
utover det som ligger i Bypakken. 
 
 
 
 
 


