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Bærekraftig utvikling
Sosiale forhold Økonomi

Miljø og klima

«En utvikling som imøtekommer dagens behov 

uten å ødelegge mulighetene for at kommende 

generasjoner skal få dekket sine behov.» 

(Brundtland-rapporten «Vår felles framtid», 1987)

VEDTAK i STAVANGER: 

FNs bærekraftmål skal legges til grunn for all kommunal planlegging



Klima- og miljøplan 2018-2030

▪ Kommunedelplan, varighet til 2030

▪ Handlingsplan (2018-2022)

▪ Viktig prinsipp: Sirkulær økonomi 

▪ Integrering av klima og miljø 

▪ Reduksjon av klimagassutslipp er en 

hovedutfordring

▪ FNs bærekraftsmål



Klima- og miljøplanen

▪ Handlingsplan med mange konkrete tiltak 

▪ Måleindikatorer til de respektive temaene i planen

▪ Klimabudsjett skal utarbeides for bedre styring og 
rapportering  

▪ Klima- og miljøhåndbok for ansatte

▪ Miljøsertifisering av alle kommunens egne 
virksomheter

Klima- og miljøplanen:

www.stavanger.kommune.no/klimaplan



Klima- og miljøutfordringer
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▪ Utslipp av klimagasser fra veitrafikk, energibruk i bygg, mm

▪ Forurensning i sjøbunnen der det tidligere har vært industri 

▪ Perioder med dårlig luftkvalitet om vinteren 

▪ Press på arter og naturområder

▪ Utslipp fra fly- og skipstrafikk

▪ Utslipp fra landbruk (fra 2020)



Målsettinger
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▪ Klima:

▪ Redusere klimagassutslippene med 80 % innen 
2030 

▪ Fossilfri kommune innen 2040

▪ Gjøre det trygt å spise fisk og sjømat fra alle 
sjøområder i Stavanger innen 2030

▪ Unngå perioder med dårlig luftkvalitet

▪ Bevare livsbetingelsene for plante- og dyreliv, og 
øke det biologiske mangfoldet

▪ Økt ombruk og gjenvinning for å redusere 
avfallsmengden



Klimagassutslipp fordelt på kilde (Stavanger 2017)
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Kilde: Miljødirektoratet,14.03.19

Utslipp i Stavanger 2017: 

244 000 tonn CO2-ekv

Rennesøy 2017: 

85 000 tonn CO2-ekv

Finnøy 2017:

63 000 tonn CO2-ekv



Tema: Transport
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Mål 2030: 

Klimagassutslippene fra 
transport skal reduseres med 
80 %.



Tiltak for mer miljøvennlig transport
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▪ Økt bruk av kollektivtransport, sykkel og gange

▪ Sykkelsatsing, bl.a. opprusting av hovednett for sykkel, høy standard på 
drift og vedlikehold og god sykkelparkering

▪ Støtteordning for el-lastesykler i bedrifter

▪ Snarveiprosjekt for økt gange

▪ Mobilitetstiltak
▪ Mobilitetspunkt

▪ Bilfrie områder

▪ Bildeling - reserverte parkeringsplasser

▪ God arealplanlegging
▪ Samlokalisering av gjøremål i hverdagen

▪ Fortetting i utbygde områder



Tiltak for å fremme fornybart drivstoff
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▪ Legge til rette for tilstrekkelig antall plasser med lademulighet for å kunne 
dekke behovet. 

▪ Utrede lading fra lyktestolper og lignende spesielt i Trehusbyen.

▪ Utrede og bidra til å etablere fyllestasjoner for utslippsfrie kjøretøy på 
hensiktsmessige steder.

▪ Støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier

▪ Elbil-rådgiver i kommunen

▪ Cruiseskip: Arbeide for at innseiling, landligge og 

utseiling fra Stavanger havn skjer fossilfritt

Stavanger – Norges elbilhovedstad i 2019!



Tema: Energi
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Mål 2030: 

▪ Klimagassutslippene fra 
stasjonær energibruk i bygg skal 
reduseres med 80 %

▪ Naturgass som 
oppvarmingskilde i byområdet er 
faset ut



Mål, jf Handlingsplanen
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▪ Økt utnyttelse av lokale fornybare energiressurser

▪ Nybygg og totalrehabiliterte bygg får gradvis 
lavere klimagassutslipp. Utviklingen går fra 
passivhus, via nullenergibygg og plusshus til 
nullutslippsbygg  i 2030. 

▪ Alle fossilbaserte energikilder er faset ut i 
kommunale bygg innen 2020. 



Tiltak, jf Handlingsplanen
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▪ Kartlegge byens energiforbruk mht. 
energikilder og mengde, som grunnlag for å 
vurdere muligheter

▪ Kartlegge og vise tilgjengelige lokale 
energiressurser

▪ Utrede områdeprosjekter for 
energikonvertering til fornybare energikilder  

▪ Ta initiativ til samarbeid med andre 
eiendomsbesittere i byen

▪ Ta initiativ til offentlig-privat samarbeid om 
felles energi- og varmeløsninger 



Tiltak kommunens bygg, jf Handlingsplanen
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▪ Bruke miljørådgiver til å være med å sette 
ambisiøse og realistiske prosent-mål for 
klimagassreduksjon 

▪ I nybygg skal tremateriale alltid vurderes

▪ Gjennomføre pilotprosjekt på nullenergibygg 
og på fossilfrie byggeplasser

▪ Gjennomføre pilotprosjekt med plusshus 

▪ Som hovedregel ta i bruk solenergi som del 
av løsningen i alle nye bygg 



Utslippsfrie bygge- og 
anleggsplasser
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▪ Bygg- og anleggsbransjen står for 
betydende utslipp

▪ Stavanger kommune er en stor aktør i 
bygg- og anleggsbransjen

▪ Mål for Stavanger kommune som 
byggherre:

▪ Fossilfrie bygge- og anleggsplasser i 
2021

▪ Utslippsfrie bygge- og 
anleggsplasser i 2030



Eksempel – Byggeprogram for Teknikken barnehage
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KLIMA- OG MILJØMÅL: 

Bygget skal ha 35 % lavere klimagassutslipp over sin levetid enn et definert referansebygg

Tiltak som kan være aktuelle for å nå det overordnede målet:

▪ 80 % av byggets varmebehov (grunnlasten) dekkes av fornybare energikilder, dvs hentes 
fra annen kilde enn direktevirkende elektrisitet (f. eks. luft, vann, bergvarme, sol).  

▪ Solenergi som supplement til elektrokjel 

▪ 90 % av bæresystem og dekker er trevirke 

▪ Betong som benyttes inneholder 30 % flyveaske

▪ Stål som benyttes er resirkulert 

▪ Isolasjon i grunn endres fra XPS til løs lettklinker 

Miljørådgiver vil bli engasjert til systematisk oppfølgning av tiltakene. 
Foreløpig skisse (utdrag)

Illustrasjon: Asplan Viak



Klima og miljø i byggefasen, jf byggeprogram
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Følgende kontraktskrav vil bli stilt til totalentreprenør mht. klima og miljø i 
byggefasen: 

•  Oppvarming av brakkerigger og uttørking av nybygg skal skje uten bruk av 
diesel 

•  Belysning på byggeplass skal være energieffektiv (LED) og styrt for å 
unngå belysning når det ikke pågår arbeid 

•  Brakkerigg skal være isolert på nivå med TEK10 og ha system for 
senkning av temperatur om natten, i helger og i ferier. 

•  Elektrisk tårnkran skal benyttes. Mobilkraner skal bruke 2. generasjons 
biodrivstoff



Viktige vedtak for kommunens planlegging og drift
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• FNs bærekraftmål skal legges til grunn for 

all kommunal planlegging

• Kommunale bygg: Alltid vurdere 

tremateriale, solenergi skal som hovedregel 

være del av energiløsningen i nye bygg

• Innen 2020 skal kommunen slutte å bruke 

engangsemballasje/plastbestikk i egne lokaler, bygg og 

virksomheter

• Kommunens kjøkken og virksomheter: Øke tilbud av 

klimavennlig, kortreist og lokalprodusert mat



Mer om kommunens egen virksomhet
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▪ Alle nye tjenestebiler skal være utslippsfrie, såfremt 
tekniske løsninger er tilgjengelige

▪ Møter, kurs og konferanser gjennomføres som video-
eller telefonkonferanse hvis praktisk mulig

Photo: Gobike
▪ Tilrettelegge for lading ved kommunens bygg og 

tjenestesteder 

▪ Stille krav til fossilfrie vareleveranser i kommunale 
anbud og innkjøp

▪ Kun fossilfrie drosjer for kommunale oppdrag innen 
2023

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4k9CZ8fXWAhVEMJoKHeCpBPwQjRwIBw&url=http://www.forusnaeringspark.no/aktuelt/marsrekord-for-den-smarte-bysykkelen/&psig=AOvVaw1RyGpvcAapvrcKTmWFJzev&ust=1508268735051182


Anskaffelser som verktøy for å nå miljømål
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▪ Kommunen skal være klima- og miljøpådriver

▪ Kommunens anskaffelser skal bidra til å innfri klima- og 
miljømål

▪ Kommunen skal etterspørre og bidra til utvikling av nye 
løsninger.

▪ Miljøkravene i anskaffelser skal utvikles videre, fra 
forbruksvarer og transporttjenester til også å omfatte 
byggematerialer, anleggsmaskiner og tjenester knyttet til 
disse.

▪ Innovative anskaffelser: Identifisere utviklingsområder og 
iverksette arbeid på disse



Måleindikatorer for å følge utviklingen
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▪ Kommunens CO2-utslipp

▪ Antall miljøsertifiserte virksomheter i kommunen

▪ Antall igangsatte prosesser for innovative 
anskaffelser

▪ Andel tredjeparts miljøsertifiserte leverandører 
(årlig kartlegging av de vesentligste)

▪ Antall og andel tredjeparts miljømerkede 
produkter som er kjøpt av virksomhetene



Takk for oppmerksomheten! 


