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Agenda

▪ Bruk av kommunale plandata i regionalt analysearbeid
▪ Hvordan bruker vi plandataene, i hvilken type analyser og 

sammen med hvilke data? 

▪ Hva vil vi finne svar på? 

▪ Utfordringer..

▪ Arbeid med jordvernstrategi for regionalplan for Jæren

12.03.2018



Arealutredninger

Areal og transportplaner
▪ Utviklingsområder og utviklingsretning

▪ Fortetting langs kollektivakser.

▪ Fastsette og vurdere langsiktig grense

Arealregnskap knytta til arealressurser
▪ Koble gjeldende kommuneplaner med urørte arealressurser.        Hvor stor 

er reserven av ulike arealressurser i kommunene? Eks. myr, dyrka jord etc

▪ Hvor mye dyrka jord er bygd ned?

▪ Finne ledige næringsarealer eller boligområder. 

▪ Hvor stort areal er satt av til næring eller bolig, men fortsatt ikke utbygd? 
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Kommunale plandata i regionalt analysearbeid

▪ Kommuneplandata 
▪ Sammenstilling av ett sammenhengende datasett for alle gjeldende 

kommuneplaner i planområdet. 

▪ Eks. regionalplan for Jæren, regionalplan for Haugalandet. 

▪ Arealformål «bebyggelse og anlegg» blir mest brukt. 

▪ For noen analyser har vi behov for egne datasett for arealformål 
«grønnstruktur» eller «samferdsel og teknisk infrastruktur». Dette 
kommer an på formålet med analysen.

▪ Datasettene blir for tunge å kjøre analyser på hvis alle 
arealformålene skal tas med i samme fil.

▪ Reguleringsplandata
▪ Sammenstilling av gjeldende reguleringsplandata innenfor 

planområdet.
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Detaljnivå for regional analyse

▪ Omklassifisering av arealformål
▪ Forenkling til regionalt nivå: f.eks. bolig, sentrumsformål, næring, 

annet.

▪ Nødvendig for å kunne jobbe med kommuneplandata med nye 
og gamle tegneregler i samme fil.

▪ Samferdsel og teknisk infrastruktur – utfordrende!
▪ Ulik praksis på detaljeringsgrad mellom kommuner er utfordrende 

med tanke på analyse.

▪ Resultatfilen blir ikke enhetlig. Uten forenklinger i den sammenstilte 
filen tar man det med seg inn i analysene.
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Bakgrunn - nasjonalt jordvernmål

Stortinget vedtok i 2015 å skjerpe det nasjonale 
jordvernmålet, slik at maksimal årlig omdisponering av jord 
ikke skal overstige 4000 dekar i 2020. Regjeringen har bedt 
kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn om å følge 
opp målsettingen, der samordna areal- og 
transportplanlegging framholdes som et hovedverktøy. 

Fylkesutvalget i Rogaland har på denne bakgrunn vedtatt 
at det i samarbeid med fylkesmannen skal utarbeides en 
jordvernstrategi for fylket. 

Parallelt er det vedtatt å fastsette et konkret jordvernmål i 
Regionalplan for Jæren, som er under revisjon. 
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Nasjonalt tak = maksimalt 4000 dekar pr år

5,3 % = 212 dekar

Stortingsmålet omregnet til Jærregionen
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Nedbygging av dyrka jord –

utgangspunkt for analysene

Perspektiv

a) Omdisponering etter plan- og 

bygningsloven? 

b) Omdisponering i form av 

faktisk nedbygging?

Forvaltning av en ikke fornybar 

ressurs må omfatte den samlede 

jordkapitalen, også det som 

allerede er omregulert.   



Hvor store er jordreservene i Rogaland?

• Hvor mye dyrka mark er avsatt som byggeformål i 
kommuneplanene?

• Hvor mye omregulert dyrka mark er ennå ikke nedbygd.

• En kobling mellom 
arealformål fra kommunene, 
omdisponert arealformål fra 
reguleringsplanene og dagens 
arealbruk hentet fra AR5 
skulle gi oss svaret..
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*Omdisponering registrert ved vedtak av reguleringsplaner og 
vedtak etter jordvernloven.

Omdisponering* av dyrka jord i Norge 2005 - 2014



Hva er jordreservene i kommuneplanene?

▪ Med jordreserver i en kommuneplan mener vi dyrka 
jord, som fortsatt ikke er nedbygd.

▪ Ulike kilder gir ulike tall for nedbygd/omdisponert areal i 
kommuneplanene.. (Dyrka jord avsatt i gjeldende 
kommuneplaner) 
▪ Hvilke tall skal vi forholde oss til?

▪ NIBIO, SSB, AR5, Omdisponert KOSTRA
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Målindikator for nedbygging av dyrka mark?

▪ NIBIO-rapport fra 2017. 

▪ SSB: Sammensatt av grunnlagsdata fra flere kilder. Enkelt å hente 
ut og gjenta prosessen.

▪ AR5 viser den oppdaterte situasjonen for naturressurser. Årlig 
oppdatering.

▪ Omdisponert KOSTRA viser hva som er regulert
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Alle kildene viser at 
forbruket ligger på 
ca. 1000 daa i året.



Omklassifisering av AR5 – bebygd/fastmark

▪ Omklassifisering av AR5 mellom ulike årganger kan være 
utfordrende.

▪ Eksempel. I AR5 er det gjort en endring i klassifisering av 
bebygd areal. 

▪ 2009: bebygd areal på mellom 2 til 5 dekar klassifiseres som 
fastmark. 

▪ 2017: bebygd areal på over 2 dekar klassifiseres som bebygd.

▪ Vanskelig å sammenligne AR5 mellom år.

▪ Er det da egnet som målindikator?

▪ AR5 er ikke omklassifisert for dyrka mark

▪ Ser ut til å kunne gi en god indikasjon på endring over tid for 
dyrka mark.
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2009



2017



Planområdet – Regionalplan for Jæren
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Stavanger
Sandnes
Sola
Klepp
Hå 
Time
Gjesdal 
Rennesøy 
Randaberg
Strand 
Kvitsøy

331 603 innbyggere pr. 1. januar 2017.



Prinsippet for analysene
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Planområdet

Naturressurser 
innenfor 
planområdet

Naturressurser 
avsatt i Kp

Regulerte 
naturressurser 
avsatt i Kp



Utvikling av analysemetode..
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Utvalg: Fulldyrka jord, 
overflatedyrka jord, innmarksbeite, 
skog, fastmark og myr.

AR5 innenfor 
planområdet

AR5 AR5

Rp

Ikke utbygd 
men 
omdisponert 
dyrka jord

Sammenstilt fil med alle 
gjeldende 
reguleringsplaner, 
innenfor planområdet.
Kartverket. Juni 2017.

Rp RpRp
Fjerne duplikaterFjerne overlapp

Rp
Utvalg

Rparealformålområde
og Rbformålområde

Planstatus: 3 og 7.

Fil med 
digitaliserte 
arealformål

Kvalitetsheving av reguleringsplandatasett i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland.
Dette var en omfattende jobb, som måtte gjøres for å få et tilfredsstillende datasett. Det var svært mange overlappfeil og duplikater i 
datasettet. Overlappende arealformål vil gi feil arealtall i arealanalysen. 

Kp

Sammenstilt kommuneplaner med arealformål bebyggelse og anlegg i planområdet. 
Omklassifisert til bruk i regional analyse.



Forarbeid før analysen

• Kvalitetssikring ble gjort for digitaliserte gjeldende 
reguleringsplaner fra planområdet til RPJ.

• Vi sammenstilte kommuneplan-fil for planområdet med 
arealformål bebyggelse og anlegg.

• Utvalg fra AR5 innenfor planområdet: 
Fulldyrka jord, overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog, fastmark og myr

12.03.2018



Utfordringer i arbeid med reguleringsplaner

• For å få et godt resultat i en analyse er man avhengig av 
gode data. Overlapp og duplikater var en utfordring her.

• Å finne arealformål for reguleringsplandatasettet
• Ikke alt er digitalisert

• Mange eldre reguleringsplaner har kun digitaliserte omriss. Plankartet 
foreligger da i de fleste tilfeller i skannet format. I enkelte tilfeller finnes 
de kun på papirformat. Men detaljreguleringer i eldre reguleringsplaner 
skal ha blitt rapportert inn til KOSTRA.

• Mange overlappende arealformål – hvilket arealformål skal tas med 
inn i analysen?

• Mange duplikater
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Duplikater 
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▪ Helt like polygoner med samme egenskaper. De har samme 
formål. Dersom duplikatene ikke fjernes får man feil resultat i 
arealanalysene.
▪ I den sammenstilte reguleringsplanfilen for planområdet til regionalplan 

for Jæren var det 7261 duplikater på 328 lokasjoner før vi startet rensing. 
(10 035 daa)

▪ Ved en av lokasjonene lå det samme polygonet 90 ganger
▪ Alle duplikater med areal på mindre enn 50 m2 ble slettet i FME. De som 

var større fikk manuell vurdering.



Duplikat - eksempel

Rødt område. Duplikat av 
arealformål 210: Jord- og skogbruk. 

Lilla område. Ny regulering til 1110 
boligområde.
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210, 210 1110



Overlappende polygoner
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▪ De fleste overlappende polygonene fant vi i de eldre 
reguleringsplanene, men de forekommer også i nyere 
reguleringsplaner. 
▪ Mange av dem ser ut til å komme av at det ikke er blitt klippet hull i arealet 

som ligger rundt. F.eks. bebyggelse med overlappende veier og LNF-områder 
med overlappende fritidsbebyggelse.

▪ I den sammenstilte reguleringsplanfilen var det 46 134 
overlappende polygoner (12 084 da). 526 av disse har et areal som 
er større enn 50 m2. 

▪ Hvilke typer overlapp støtte vi på?
▪ Overlapp mellom rp med arealformål etter pbl fra 2008 og pbl fra 1985. Her 

valgte vi å beholde arealformål fra ny pbl.

▪ Overlappende arealformål der begge rp er fra pbl 2008.

▪ Overlappende arealformål der begge rp er fra pbl 1985



Eksempel overlappende polygoner
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På bildet til venstre overlapper det røde 
polygonet med det turkise omrisset. 

• Innenfor det røde polygonet har man to 
formål: 

400 = offentlig friområde

320 = gatetun

400

320



Overlapp - eksempel
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310, 111
Røde områder viser overlapp.

Overlappende arealformål (oransje)

• 310  kjørevei

• 111 frittliggende småhusbebyggelse



Sammenstilt datasett for reguleringsplaner

▪ Vi ville finne ut hvor stort areal som er formelt omdisponert men ikke 
utbygd. 

▪ Dette fant vi svar på for mesteparten av de regulerte områdene. 

▪ Et tidkrevende arbeid.
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Konklusjoner – Egner seg reguleringsplandataene 
til analysearbeid? (1)

▪ Arealformål for reguleringsplanene kombinert med 
sammenstilt kommuneplan-fil og utvalg av AR5 ga oss 
en mye bedre oversikt over omdisponert dyrka jord enn 
dersom vi ikke hadde gått inn i dette arbeidet.

▪ Tidkrevende arbeid..
▪ Mange av reguleringsplandataene var ikke gode nok til å tas rett inn i 

en analyse. De måtte bearbeides først.

▪ Vi forventet ikke å møte på så mye overlapp og duplikater i den 

sammenstilte filen.

▪ Det er en svakhet for analyse at det fremdeles gjenstår 
så mange eldre planer, som ikke er digitalisert.
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Konklusjoner – Egner seg reguleringsplandataene 
til analysearbeid? (2)

▪ Kvalitetsheving av plandata blir viktigere. 
▪ Mer omfattende analyser med plandata vil bli mer vanlig

▪ Dobbel geometri på arealformål skaper problemer i 
videre bruk av dataene f.eks. inn i analyser og i 
forbindelse med geosynkroniseringsløsninger.
▪ En bevisstgjøring rundt overlapp av arealformål vil være viktig for å få 

til planbaser med data som er gode nok til å brukes rett inn i 
analysearbeid uten masse bearbeiding.

▪ Oppdaterte kontrollrutiner hos Kartverket vil avdekke dobbel 
geometri.
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Stavanger kartkontor planlegger kurs for 
kommunene i Rogaland i månedsskifte mai/juni

Veileder om rutiner for forvaltning av kommunalt planregister
Målgruppe: GIS-personell og arealplanleggere i kommunene i Rogaland

Dag 1: Teoretisk del – Kartverket

Dag 2: Praktisk del – systemleverandørene

Teoridelen har følgende innhold:
• Introduksjon til veileder om rutiner for forvaltning av kommunalt planregister

• Organisering av planarbeidet

• Formelle forhold

• Planprosessen

• Leveranser til Norge digitalt mv.

• Hvorfor jobbe tverrfaglig?

• Helheten i plan- og byggesakskjeden

• Råd og tips

• Skriftlighet

• Kvalitetssystem

• Gruppearbeid/summing

• Hva trenger vi å gjøre hos oss?

• Framdrift på arbeid med rutinebeskrivelse

• Hvordan skal vi jobbe for å følge opp rutinebeskrivelsen vår?
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