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Forord: 
 
De 13 største byene i Norge ble våren 2008 invitert  av Miljøvernministeren til å delta 
i prosjektet Framtidens byer. Bakgrunnen for initiativet var Klimameldingen som ble 
lagt fram i 2007 og Klimaforliket tidlig i 2008.  
 
Alle de 13 byene utarbeider egne handlingsprogram som skal danne grunnlag for 
konkrete strategier og tiltak og som i sin tur skal føre til redusert utslipp av 
klimagasser og bedre bymiljøet.   
 
Tvillingbyer som Stavanger og Sandnes er oppfordret til å utarbeide felles 
handlingsprogram der dette er naturlig. Denne oppfordringen er fulgt opp gjennom et 
godt samarbeid mellom de to byene. 
 
Arbeidet med handlingsprogrammet er behandlet politisk i begge byene, og det er 
opprettet interne arbeidsgrupper både i Sandnes og Stavanger som har bidratt til 
utarbeidelsen av handlingsprogrammet. Rådgivningsfirmaet smi energi & miljø as har 
vært fagkonsulent  for  handlingsprogrammet, og Asplan viak as har vært engasjert 
som fagkonsulent for temaet areal og transport. 
 
I handlingsprogrammet for Sandnes og Stavanger er det lagt vekt på overordnede og 
strategiske mål og tiltak. Begge byene arbeider med å revidere sine kommuneplaner, 
og begge byene står foran store regionale utbyggingsoppgaver. Samtidig legger 
Fylkesdelsplanen for langsiktig byutvikling på Jæren føringer for byutviklingen i 
regionen. Det har derfor vært naturlig å legge vekt på mål, strategier og tiltak som vil 
ha betydning for det overordnede plan- og utviklingsarbeidet. I neste omgang må 
Stavanger og Sandnes hver for seg utarbeide konkrete tiltaksplaner for hvert av de 
fire temaene.  
 
Areal og transport er det temaet  hvor mulighetene for reduserte klimautslipp er 
størst. Handlingsprogrammet peker på aktiv lokaliseringspolitikk, miljøvennlig 
transport, effektiv logistikk, og teknologi og kjøretøy som de mest sentrale 
satsingsområdene under dette temaet. 
 
Stasjonær energi er også et område der regionalt samarbeid og interkommunalt 
samarbeid vil være av stor betydning. Samordning av enøkplaner, fjernvarme/kjøling 
og valg av energikilder er de sentrale utfordringene i forbindelse med stasjonær 
energibruk. 
 
Også innen forbruk og avfall er det etablert et nært samarbeid mellom Stavanger og 
Sandnes. For avfallsreduksjon og avfallsbehandling skjer dette i regi av IVAR. 
Stavanger og Sandnes har gjennom flere år utviklet et godt samarbeid også for 
innkjøpspolitikken i kommunene. De sentrale utfordringene for dette temaet ser ut til 
å bli redusert materialbruk, redusert utslipp og konvertering fra metan til CO2 ved 
forbrenning, redusert forurensning og endret forbruksmønster. 
 
Klimaendringene vil fortone seg nokså  like i Stavanger og Sandnes. Høyere 
havnivå, mer nedbør i vinterhalvåret, mer ekstremvær i form av nedbørintensitet og 
sterk vind er de faktorer som får betydning for helse, miljø og samfunnssikkerhet. 
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Forskning i forhold til konsekvenser for helse og naturmiljø vil være viktig. Beredskap 
i forhold til risiko for ekstreme hendelser vil være et annet tema. Samtidig må byene 
allerede nå ”ta høyde” for de endringene som vil skje over lang tid.  
   
 
 
 
Stavanger, 15.01.09      Sandnes, 15.01.09 
 
 
Rådmannen i Stavanger      Rådmannen i Sandnes  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Miljøverndepartementet har invitert 13 byer til å delta i et prosjekt med mål om å 
redusere klimautslippene og fremme et godt bymiljø. 
 
St. melding 34 Norsk klimapolitikk, setter mange mål og strategier for hvordan man 
skal redusere vår negative påvirkning av klimaet, og det legges spesielt stor vekt på 
de større byenes betydning i dette arbeidet. Gjennom dette prosjektet vil mulighetene 
for betydelige reduksjoner av klimautslippene i Norge være store.  
 
Byer som ligger nær hverandre og som i stor grad kan ha felles prosjekter er 
oppfordret til å samarbeide som tvillingbyer. Stavanger og Sandnes innehar nå en 
slik rolle, og i dette handlingsprogram vil det stort sett formuleres fellesmål for de 2 
kommunene. 
 
Henvisninger til aktuelle planer utarbeidet i Stavanger og Sandnes er referert i kap. 
3.1 og i forordet. 
 
Målene som settes i handlingsplanen forutsettes å være bindende for byens 
myndigheter, og det blir viktig å satse på ambisiøse og realistiske tiltak for å kunne 
nå målene. 
 
I 2007 ble det arrangert 2 større samlinger på landsbasis for å samordne arbeidet og 
gi innspill for videre arbeid. 3. desember ble en idédugnad gjennomført for 
Stavanger/Sandnes med deltakelse av nøkkelpersoner, også fra Rogaland 
fylkeskommune og Statens vegvesen. Gruppearbeidene vil ligge som grunnlag for  
videre arbeid. 
 
 

1.2 Hovedmål 

Det er flere måter å beregne en kommunes utslipp på. Tabellen nedenfor viser 
direkte utslipp fra aktivitetene i de 2 byene, og vil her brukes som utgangspunkt for 
%-vise reduksjoner. 
 
Tabellen viser reduksjonene i tonn når målet er 20 %, men kan eventuelt justeres i 
forhold til andre %-vise ambisjoner. Tiltakene som framkommer under hvert 
satsingsområde i løpet av kapittelet, skal til sammen gi bidrag som gir de nødvendige 
reduksjoner i klimautslipp. Forutsetningen er at tiltakene følges opp og vedvarer. Det 
vil være nødvendig med flere tiltak for å oppnå en kontinuerlig forbedring og en 
oppdemming for videre trafikkøkning, økning av energiforbruk og avfallsøkning.   
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 Dagens 
utslipp 
CO2 – 
ekv.  
%-vis 

Utslipp 1991 
i tonn  
(Stavanger/ 
Sandnes 

Dagens utslipp 
i tonn  
(Stavanger/ 
Sandnes) 

20 % reduksjon fra 
i dag tilsvarer i 
tonn 
(Stavanger/ 
Sandnes) 

Areal og 
transport 

67 % 171 000 / 110 000 192 000 / 129 500 38 000 / 26 000 

Stasjonær 
energibruk  

19 % 72 000 / 35 000 62 000 / 26 000 12 000 / 5 000  

Forbruk og 
avfall 

14 % 14 000 / 57 000 14 000 / 55 000 3 000 / 11 000 

Klimatilpassin
ger 

    

 
Stavanger/ 
Sandnes 
Totalt 

 
256 000 / 203 000 

459 000 
268 000 / 210 000 

478 000 
53 000 / 42 000 

95 000 

 
Tab. 1.2 Årlig reduksjon i CO2-utslipp dersom målet på 20 % skal nås. 
 

Tabellen viser at satsingsområder innenfor temaet areal og transport må få svært 
stor vekt for å nå vedtatt mål om redusert CO2-utslipp. 

 

1.3 Barn og Unge 

Barn og unges bystyre i Sandnes vedtok i november 2008 en egen resolusjon om 

Framtidens byer. Resolusjonen har peker på følgende forhold. 

 Kollektivtilbudet må utvides, det må etableres bybane. Det bør være billig å ta 

buss/tog. 

 Det må bygges flere og bedre sykkelveier 

 Idrettsanlegg og fritidstilbud i alle bydeler. 

 Park og grønne lunger i byen er viktig. 

 

I utviklingen av Framtidens byer skal Sandnes og Stavanger ta barn og unge med på 

råd og lytte til deres anbefalinger.  

 

1.4 Concerto 

Dale eiendom som er et selskap eid av Rogaland fylkeskommune, har søkt EU om 
deltakelse i Concerto - programmet. Søknaden omfatter deler av den gamle 
bygningsmassen som opprinnelig var en del av tidligere Dale sykehus. Formålet er å 
fornye bygningene på en miljø- og energieffektiv måte (lavenergibygg).  Nye bygg 
skal ha energistandard tilsvarende passivhus. Rehabilitering av gammelt 
vannkraftanlegg, bruk av solenergi og varmepumper er blant elementene som inngår 
i programmet. Området skal være eksempelområde for andre utbyggingsområder. 
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1.5 ANSWER 

Prosjektet Framtidens byer koordinerer flere pågående prosjekter, både felles i fylket 
og for de 2 byene hver for seg.  
 

Gjennom et EU-prosjekt hvor Stavanger og Rogaland fylke deltar, utvikles nå et 
verktøy som måler og presenterer klimagassutslippene i kommunen, og også for 
enkeltskoler. ANSWER er navnet på prosjektet og det er plassert under Interreg IVB 
North Sea Region Programme (http://www.northsearegion.eu/ivb/home/). Dette 
startet i september 2008 og varer i 3 år, med deltakere fra Norge, England, Belgia og 
Sverige. Det overordnete formål er å synliggjøre et områdes eller en skoles 
klimagassutslipp, og å utfordre befolkningen / skolen til å redusere disse utslippene. 
Filosofien er at kunnskap om eget klimagassutslipp gir incentiver til å gjøre noe med 
det. For skoledelen er dessuten det læringmessige elementet viktig. 
 
I Framtidens byer ser vi Klimabarometeret som et dynamisk måleinstrument som kan 
synliggjøre graden av suksess for tiltak innen transport, energibruk og 
avfallshåndtering. 
 

http://www.northsearegion.eu/ivb/home/
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2 De 4 satsingsområdene 
 

Hovedmålet i prosjektet er å redusere klimautslippene mest mulig. I praksis vil det 
være vanskelig å nå målene uten drastiske grep, og det er viktig å finne de tiltakene 
innen hovedsatsingsområdene som vil gi størst effekt, særlig på kort sikt. I tillegg til 
de store enkelttiltakene som trekkes fram, er det også viktig å få fram at et langsiktig 
arbeid med holdninger og mange mindre tiltak også er helt vesentlig for at utslippene 
på sikt skal kunne reduseres og ikke øke igjen om kort tid.  
 

2.1 Arealbruk og transport 

Veitransportsektoren står for de klart største utslipp av CO2. I tillegg er det slik at en 
stor del av utfordringene knyttet til transport skyldes arealbruk. En utflytende 
arealbruk bidrar til økte reiseavstander og økt avhengighet av energikrevende 
transportmidler. 

2.1.1 Status/Bakgrunn 

Transportomfanget og transportarbeidet på Jæren vil etter alle prognoser øke 
betydelig i årene fremover. Jæren har sterk og vedvarende befolkningsvekst og 
tilsvarende vekst i tallet på arbeidsplasser, spesielt knyttet til petroleum og energi. 
Jæren er også et viktig målpunkt for gods, samt en viktig transportåre med E39 
kyststamvegen gjennom regionen og Risavika som viktig stamnettshavn. I tillegg har 
Sola flyplass, Ganddal og Dusavika stor betydning som logistikknutepunkt. 
 
Regional arealstrategi ligger i bunnen for utvikling av regionen. Strategien inneholder 
en tett og omforent bystruktur. Hovedbyområdet ligger i Stavanger sentrum, Sandnes 
sentrum og i aksen langs Rv 44 mellom disse. I tillegg har Forus-området utviklet seg 
til å bli et meget stort arbeidsplassområde og regionen har en rekke omforente 
utviklingsakser. 
 
Veitransportsektoren i Sandnes og Stavanger kommune står for ca 67 % av de 
direkte utslippene av klimagasser, totalt hhv 192.000 og 129.500 tonn CO2 per år 
(2006-tall). Det innebærer at det også er her mye av reduksjonene må tas. 
 
Reisemiddelfordelingen på Nord-Jæren for alle reiser er som følger (RVU 2005, for 
personer over 13 år og over): 
 

 

Figur 1 viser antall reiser fordelt på ulike reisemidler. 
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Bilen er det dominerende reisemiddelet og det reisemiddelet med størst potensial for 

reduksjon i CO2-utslipp. Antall reiser pr person har i perioden økt fra 3,6 til 3,8, dvs 

en økt reiseaktivitet pr person. Endring i reisemiddel skyldes ihht RVU i stor grad 

økte reiseavstander, dvs ikke bare endring av reisemiddel på eksiterende reiseruter.  

Transport kan deles inn i ulike reiseformål (RVU 2005): 

 
Figur 2 viser antall reiser i prosent fordelt på ulike typer reiseformål. 

 

 
Figur 3 viser reisetid i prosent fordelt på ulike typer reiseformål. 

 

Arbeidsreiser, og til dels handels- og hentebringereiser er spesielt statiske i sin form, 
dvs at reisen repeteres både mht tidspunkt og reisestrekning. Disse reisene er derfor 
enklest å planlegge for, både lokaliseringsmessig og infrastrukturmessig. Reiser 
tilknyttet arbeid og skole har lengst reisetid pr reise. En god del av reisene har flere 
reiseformål etter hverandre, dvs koblingsreiser. Bil og i noen grad sykkel er spesielt 
egnet til dette mhp fleksibilitet. 
 
Tre regionale planer/utredninger blir særlig viktige å ta utgangspunkt i når Stavanger 
og Sandnes skal utarbeide plan for arbeid i Framtidens byer:  

  Konseptvalgutredning for transportsystemet på Nord-Jæren,  

 Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren og  

 Transportplan Jæren.  

Disse dokumentene utarbeides/revideres nå i nevnt rekkefølge. 

 

2.1.2 Utfordringer 

Det legges til grunn at det skal være en balansert økonomisk vekst på Nord-Jæren. 
Det legges også til grunn at et delmål i intensjonsavtalen er å forbedre det fysiske 
bymiljøet med tanke på bl.a. helse, opplevelse og bomiljø. En reduksjon i CO2 på 20 
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% fra 1991-nivå må ta inn over seg økt trafikkvolum og utslipp pga befolkningsøkning 
frem mot 2020. Den årlige utslippsveksten innen transportsektoren har fra 1991 til 
2006 vært på ca 0,9 %. Med en tilsvarende årlig vekst frem mot 2020 vil økningen fra 
1991 til 2020 bli på totalt ca 30 %. Det innebærer at reduksjonen med dagens 
trendvekst i 2020 må bli på ca 40 % for å nå målet. Det skal dermed oppnås kraftige 
reduksjoner i utslipp, samtidig som det skjer en kraftig vekst i transportvolumet. 
Regionens deltakelse i Framtidens byer vil innebære behov for kraftige virkemidler 
inkludert betydelige restriksjoner. Det handler sannsynligvis om å finne helt andre 
prinsipper for å organisere byområder etter. Tiltakene som omtales nedenfor bør føre 
til endret retning i utviklingen, men å oppnå 20 %-målet vil kreve en svært stor 
innsats. 
 
Areal- og lokaliseringsutviklingen har gått i retning av at Stavanger sentrum og 
spesielt Forus/Lura har styrket sin posisjon som arbeidsplassområder. Stavanger har 
samtidig en vesentlig bosetting i nærområdet til sentrum. Forus/Lura har ikke fått en 
tilsvarende bosettingsvekst i sitt nærområde. Sandnes sentrum er i senere tid 
svekket som arbeidsplassområde. Det er en utfordring å omskape Forus/Lura fra et 
bilorientert område til et område med høye markedsandeler for kollektivtransport, 
gang- og sykkel. 
 
Trafikkutviklingen i regionen går i feil retning. De siste ti årene er de mest markerte 
endringene i trafikken totalt sett at biltrafikken har tatt ytterligere 2,5 % av hele 
trafikkvolumet for persontrafikk med alle reisemidler, mens gangtrafikken har mistet 
3,5 % av hele trafikkvolumet med alle reisemidler, målt i antall reiser. Dette skyldes 
dels lengre reiser og dels endringer av reisemiddel innenfor eksisterende reiser.  
 
Kompleksitet i forbindelse med utbygging i sentrale transformasjonsområder gjør at 
en stor del av utbyggingen skjer i desentrale og mindre komplekse områder. 
Avstanden mellom bosted og arbeidssted har økt, noe som reduserer muligheten for 
å gå og sykle til jobb. I tillegg er satsningen på kollektivtrafikk fremdeles ikke robust 
og uavhengig av bilkøer, noe som er avgjørende for å kunne bli mer 
konkurransedyktig i forhold til bil. 
 
Regionen med blant annet Fylkeskommunen, Statens vegvesen, Sandnes og 
Stavanger kommuner har i dag gode arenaer for samarbeid. Fylkesdelplanen knyttet 
til areal og transport er et tydelig eksempel på dette, Transportplan Jæren et annet 
eksempel, etablert i 1989. Fremover er det store utfordringer i å få tilstrekkelig og 
samordnet kraft i areal- og transportsatsningen i mer miljøvennlig retning.  
 
Tiltakene må vurderes etter potensial for effekt i form av tonn reduksjon av CO2. 
Tiltakene kan være enkle med rask iverksetting eller være mer krevende og 
langsiktige, men med betydelig effekt på sikt. For å kunne nå overordnede mål om 
reduksjoner av CO2 må målet operasjonaliseres i tiltaksområder med tilhørende 
operative mål. Tiltaksområdene støtter seg til arbeid som pågår knyttet til Energi- og 
klimaplan for Rogaland, som definerer følgende tiltaksområder: 
 

1. Arealbruk: Aktiv lokaliseringspolitikk og konsentrert utbygging  

(redusert km pr reise). 
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2. Infrastruktur: Tiltak for økt kollektiv-, gang og sykkelandel  

(redusert utslipp pr km).  

3. Drift: Økt satsning og mer effektiv logistikk/drift  

(redusere antall utkjørte bilkm). 

4. Regelverk og FoU: Kjøretøy og teknologi  

(redusere utslipp pr km). 

De tre førstnevnte punktene må det lokale og regionale nivået ta et spesielt ansvar 
for. Sistnevnte er av svært stor betydning for det totale utslippsbildet, men er i stor 
grad avhengig av forankring i statlig regelverk og stimuleringsordninger. Regionen 
skal bidra med å følge opp det som kommer fra statlig hold. Punktene utdypes 
nedenfor.  
 
En aktiv lokaliseringspolitikk og en konsentrert arealutvikling, innebærer optimalisert 
plassering av funksjoner i forhold til hverandre (rett virksomhet på rett sted) og høy 
utnyttelse av eksisterende utbygde sentrumsnære arealer. Dette gjelder også arealer 
innenfor influensområdet til de mest sentrale eksisterende kollektivaksene eller i 
forlengelsen av disse. Tiltakene har som formål å redusere antall km pr reise. 
 
En satsning på infrastrukturtiltak for å øke kollektiv-, gang- og sykkelandelene vil gi 
redusert utslipp pr km fordi miljøvennlige transportmidler øker sine markedsandeler. 
Tiltakene kan også bidra til å oppnå kortere avstander, kortere reisetid, økt standard 
etc.  
 
Økt satsning på drift og mer effektiv logistikk/drift kan gjelde økt frekvens på 
kollektivtrafikken eller økt logistikkfokus innenfor områder som f.eks 
barnehagetildeling. Dette for å redusere antall utkjørte km spesielt med bil. 
 
Redusert CO2-utslipp pr kjørte bilkilometer innebærer mindre, mer effektive motorer 
og mer miljøvennlige energiformer.  
 
I det videre gås det gjennom tiltak med utgangspunkt i tiltakskravene som nevnt 

ovenfor.  

2.1.3 Tiltak 

Mange tiltak har kraft i seg til å dempe veksten i CO2-utslipp. Utfordringen knytter 
seg imidlertid til å redusere utslippene på tross av økt transportomfang.  
 
Tiltakene er vurdert etter hvor stor andel av utslippene tiltaket berører, hvor stor 
utslippsreduserende effekt tiltaket har på aktuelt utslippsvolum og tidsperspektiv for 
gjennomføring. I tillegg er ansvar for tiltaket angitt. 
 
Arealbruk: Aktiv lokaliseringspolitikk og konsentrert utbygging 
Tiltakene skal bidra til å redusere antall km pr reise. 
 
o Sikre at kommunen til en hver tid har mange og store helt byggeklare tomter i 

sentrale byområder. Det innebærer å finne, utvikle og klargjøre byggegrunn. 

Urbant jordskifte må bli et sentralt virkemiddel for økt framdrift. Det må defineres 
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en avgrensning av hva som ligger innenfor sentrumsområder og influensområdet 

til de mest sentrale høyfrekvente kollektivtraseene. Avgrensing kan relateres 

direkte til grenser mellom tilgjengelighetsprofilene nevnt ovenfor. Dette inkluderer 

mulighet for rekkefølgekrav og utsatt utbygging i områder utenfor denne grensen. 

Grensen må revideres jevnlig og vurderes opp mot behov og fremdriften i 

klargjøring av sentrale byggeområder. Tiltaket anses å ha et stort omfang, stor 

effekt og ha en lang tidshorisont for gjennomføring. Regionen har et stort ansvar. 

o Aktiv lokaliseringspolitikk med rett virksomhet på rett plass. Lokaliseringskrav 

knyttet til store boligområder skal fortrinnsvis følge prinsippet om gang- og 

sykkelavstand til minst ett stort arbeidsplassområde og nærhet til høyfrekvent 

kollektivtilbud til øvrige store arbeidsplassområder. Tiltaket anses å ha et stort 

omfang, stor effekt og ha en lang tidshorisont for gjennomføring. Regionen har et 

stort ansvar. 

o Det satses på selvforsynte lokalmiljø. Boligområder må ha dekket sitt behov for 

dagligdagse funksjoner som nærbutikk, barnehage, grunnskole, idrett og kultur 

etc i akseptabel gangavstand. Mye er gjort på tiltaket. Nye tiltak anses å ha et 

stort omfang, stor effekt og ha en lang tidshorisont for gjennomføring. Regionen 

har et stort ansvar. 

Infrastruktur: Tiltak for økt kollektiv-, gang og sykkelandel 
Tiltakene skal bidra til reduserte utslipp pr km. 
 
o Parkeringsdekning for bil i et område skal være restriktiv og stimulere til kollektiv-, 

gang- og sykkelreiser. Parkeringsdekningen må imidlertid tilpasses 

tilgjengeligheten til området med øvrige miljøvennlige reisemidler og være 

samordnet i regionen. Makskrav for bilparkering vurderes ved høy tilgjengelighet 

med øvrige reisemidler. Tilgjengelighetsprofiler for ulike områder i begge byene 

kan utarbeides for eksempel gjennom kommuneplan. Alle reguleringsplaner 

vurderes opp mot disse. Krav om mobilitetsplaner i planer/byggesaker som 

forholder seg til tilgjengelighetsprofilene. Samlokalisering av parkeringsanlegg til 

bolig/næring og kollektivknutepunkt for økt likestilling av reisemidlene. Parkering i 

store utbyggingsprosjekter skal skje i fellesanlegg/offentlig tilgjengelige anlegg. 

Parkeringsanlegg over bakkeplan skal inneha muligheten for konvertering til 

annen virksomhet ved en senere anledning. Frikjøp av parkering skal brukes 

aktivt. Det bør alltid finnes ledig sykkelparkering. Tiltaket anses å ha et stort 

omfang, stor effekt og ha en lang tidshorisont for gjennomføring. Regionen har et 

stort ansvar. 

o Etablere en kollektiv infrastruktur som kan gi et robust og forutsigbart 

kollektivtilbud mellom sentrumsområder og sentrale bosteds- og 

arbeidsplassområder og som kan operere uavhengig av biltrafikk. Tiltaket anses å 

ha et stort omfang, stor effekt og ha en lang tidshorisont for gjennomføring. 

Regionen har et stort ansvar. 
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o Utvikle sykkelveinettet med høy og enhetlig standard, redusert antall konflikter på 

eksisterende nett og etablere nye traseer for kortere reiselengde og reisetid til 

sentrale arbeidsplassområder. Tiltaket anses å ha et middels omfang, stor effekt 

og ha en lang tidshorisont for gjennomføring. Regionen har et stort ansvar. 

o Bygging på evt nye arealer må skje i forlengelsen av sentrale eksisterende 

hovedruter for kollektivtrafikken for å sikre muligheten for økt frekvens på 

rutetilbudet fremfor behov for opprettelse av nye sekundære ruter. Tiltaket anses 

å ha et middels omfang, stor effekt og ha en lang tidshorisont for gjennomføring. 

Regionen har et stort ansvar. 

o Skattemessig likestilling av bilkjøring med bruk av parkeringsplasser tilknyttet 

arbeidsplass og bruk av kollektivtrafikk til og fra arbeid. Tiltaket anses å ha et 

middels omfang, middels effekt og ha en kort tidshorisont for gjennomføring. 

Staten har et regelansvar. 

o Regionale idretts- og kulturanlegg må ha høy tilgjengelighet med kollektivtrafikk 

fra hele regionen. Tiltaket anses å ha et lite omfang, stor effekt og ha en lang 

tidshorisont for gjennomføring. Regionen har et stort ansvar. 

Drift: Økt satsning og mer effektiv logistikk/drift 
Tiltakene skal bidra til å redusere antall bilkm. 
 
o Tilby et svært høyfrekvent kollektivtilbud på alle sentrale hovedruter. Tiltaket 

anses å ha et stort omfang, stor effekt og ha en middels lang tidshorisont for 

gjennomføring. Regionen har et stort gjennomføringsansvar. 

o Det skal etableres ressurser for å jobbe med og være en pådriver for 

effektivisering av logistikk og drift knyttet til transport til ulike funksjoner i 

byområdet. Dette for minimert reise- og bilbehov. Barnehagetildeling skal f.eks 

skje etter konkret bosted. Bildeleordning for å stimulere til redusert bilkjøring. 

Bilpoolordning i sentrumsområdene gir redusert behov for kjøring av egen bil til 

og fra arbeid. Tiltaket anses å ha et middels omfang, stor effekt og ha en kort 

tidshorisont for gjennomføring. Regionen har et stort ansvar. 

o Det skal legges restriksjoner på langtidsparkering med fokus på å dempe 

arbeidsreiseparkeringen. Tiltaket anses å ha et middels omfang, stor effekt og ha 

en kort tidshorisont for gjennomføring. Regionen har et stort ansvar. 

o Parkeringsavgift i alle senter- og handelsområder for harmonisering av 

konkurranseforholdene områdene i mellom. Avhenger av statlige virkemidler. 

Tiltaket anses å ha et lite omfang, middels effekt og ha en middels lang 

tidshorisont for gjennomføring. Regionen har et stort ansvar. 

Regelverk og FoU: Kjøretøy og teknologi 
Tiltakene skal bidra til å redusere utslipp pr km. 
 
o Veiprising med høy rushtidsavgift for økt overgang til alternative reisemidler. 

Veiprising regulert etter ulike bilers utslippnivå. Investeringsprofilen med 

utgangspunkt i avgiftsinntektene må samtidig endres i økt miljøvennlig retning. 
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Bompenger/veiprising bør kunne brukes til både investeringer og drift av 

kollektivtrafikk. Tiltaket anses å ha et stort omfang, stor effekt og ha en kort 

tidshorisont for gjennomføring. Regionen har et stort ansvar. Regelverk knyttet til 

bruk av bompengemidler til kollektivdrift og avgiftslegging på bruk av bil avhengig 

av utslippsnivå må vurderes av staten. Regionen har et stort oppfølgings og  

gjennomføringsansvar. 

o Regelverk for direkte og dramatisk avgiftsmessig favorisering av lavutslippsbiler, 

både for kjøretøy basert på fossile drivstoff, hybrider, miljøvennlige energibærere, 

elbiler og kjøretøy basert på fornybar energi. System for sikring om miljøvennlig 

produksjon av energi må inkluderes i regnskapet. Tiltaket anses å ha et stort 

omfang, meget stor effekt og ha en middels lang tidshorisont for gjennomføring. 

Finansdepartementet har et stort ansvar. 

o Forskning på fornybare energikilder, energibærere og bedre forbrenning av 

fossile drivstoff er av svært stor betydning. Tiltaket anses å kunne påvirke en stor 

andel av utslippene med stor effekt og ha en lang tidshorisont for gjennomføring. 

Staten har et stort ansvar. Regionen skal ta ansvar for lokal oppfølging av statlige 

insentiver og regelverk. 

2.1.4 Videre arbeid 

For vellykket måloppnåelse og iverksetting av tiltak, må tiltak følges av klare 
ansvarsforhold mellom aktører. Det må også etableres nødvendige prosesser / 
samarbeidskonstellasjoner, insitamenter og ressurser. 
 
I det videre skal tiltaksområdene konkretiseres og detaljeres, både på tiltaksdetaljer, 
tidsperspektiv, effekt etc. 
 
Byene må også spisse sine innsatsområder i forhold til effekt, og vil derfor jobbe mer 
med prioritering mellom disse. Men det blir uansett svært viktig å satse på tiltak som 
styrker innsatsen på to områder: lokaliseringsstyring og parkeringspolitikk. For å 
kunne innføre en velbegrunnet og restriktiv parkeringspolitikk, blir det nødvendig å 
styrke de miljøvennlige transportmidlene. 
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2.2 Stasjonær energibruk i bygg 

 

2.2.1 Status 

Stavanger-/Sandnesregionen er det området i landet med jevnest og mildest klima. I 
tillegg er her mye vind og i perioder mye regn. Oppvarming og kjøling av bygg står 
for 19% av det samlede klimagassutslippet (2006). 
 
Stavanger kommune har ført en aktiv utbyggingspolitikk med oppkjøp av større 
arealer til såkalte ”hovedutbyggingsområder” som bidrar til en helhetlig utbygging, og 
de siste 10 årene også når det gjelder energiløsninger med bl.a. tilknytningsplikt til 
fjernvarmeanlegg i områdene Urban Sjøfront, Krosshaug Loen, Jåtten Øst, Søra 
Bråde og Jåttåvågen. Disse representerer over 2.500 boliger og leiligheter og 
arbeidet har skjedd i nært samarbeid med Lyse, den regionale energileverandøren. 
 
For alle egne nybygg og bygg som skal rehabiliteres i Stavanger kommune legges 
det i dag inn varmepumper og vannbårne systemer. 
 
Sandnes kommune stadfester at man som eier og leietaker av bygninger skal 
oppfylle nasjonale målsettinger for energieffektivisering og energiomlegging. Dette 
innebærer: 
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 Kommunen skal innen 2010 redusere energibruken tilsvarende 10% av 
energiforbruket i kommunale bygg, målt i antall kWh/m2. 

 Kommunen skal innen 2016 redusere energibruken og legge om til fornybare 
energikilder tilsvarende 25 % av energiforbruket i kommunale bygg, målt i 
antall kWh/m2. 
 
Ved nybygg og rehabilitering av kommunale bygninger over 500 m2 skal det: 

 Bygges lavenergibygg 

 Bygges slik at fornybare energikilder kan tas i bruk. Dette innebærer bruk av 
vannbåren varme til oppvarming, varmtvannsberedning og ettervarme av 
ventilasjonsluft. 

 Etablere effektive styringssystemer som inneholder et energioppfyllingssystem 
(EOS). Systemet skal kunne samkjøres mellom byggene. 

 

2.2.2 Planer og prosjekter 

Gjeldende Klima- og energiplan i Stavanger, vedtatt 2002, rulleres i år. Hovedmål om 
å legge opp til energifleksibilitet, lavenergibygg og bruk av miljøvennlig energi til 
oppvarming og varmtvann fastholdes og planen vil fokusere enda mer på hvordan 
implementere mål i konkrete handlingsprogram, samt opplegg for å sikre god 
gjennomføring og driftsforvaltning iht. målsetningene. 
 
Energi- og miljøplan for kommunale bygg i Stavanger kommune, vedtatt juni 2008 
(22.05.08), har ambisiøse målsettinger, strategier og tiltak for energieffektivisering, 
bruk av fornybar energi og reduksjon av klimautslipp fra kommunale bygg. Planen 
omhandler spesifikt  nybygg, rehabilitering av bygg og drift/forvaltning av hele 
bygningsmassen. 
 
Fylkesdelplan for energi og klima (2020) ferdigbehandles i løpet av 2009 og vil bidra 
til en overordnet styring av en mer klimavennlig energiplanlegging. 
 
I gjeldende kommuneplan for Stavanger kreves utarbeidet kvalitetsprogram for 
planer over 100 boliger eller næringsbygg over 10 000 kvm. Kvalitetsprogrammet 
skal bl.a. redegjøre for energiøkonomiske gunstige løsninger, energibruk, energikilde 
og distribusjonssystem. 
 
I senere reguleringsplaner har man ønsket å styre energisystem og kilde gjennom 
med bestemmelser: ”Bygninger skal tilrettelegges for oppvarming med vannbåren 
varme. Bygningene skal tilknyttes fjernvarmeanlegg” 
 

I Miljøplan for Sandnes 2007 – 2020 er det en egen strategi for energi og klimautslipp 
for Sandnes øst. Strategien omfatter resultatmål for utslipp av CO2 og for energibruk. 
Videre er det beskrevet delmål og tiltak for følgende områder: 

• Kommunens egen bygningsmasse 
• Nye bygg og utbyggingsområder 
• Klimautslipp fra kommunens virksomhet 
• Utbyggere, næringslivet og innbyggere 
• Arealplanlegging, transport og byutvikling 
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Ny plan- og bygningslov vil gi kommunene nye muligheter til å stille krav til energi- og 
klimavennlige løsninger for bygg og utbyggingsområder. Dette gjelder bl.a. krav om 
vannbåren varme, rekkefølgekrav som forutsetter at energiforsyningen skal være løst 
før utbygging kan skje o.a. Disse bestemmelsene vil være av særlig betydning i 
arbeidet med planlegging/utbygging i nye utbyggingsområder der det vil være 
avgjørende å få etablert de langsiktige løsningene allerede når utbyggingen startes 
opp. 
 

Miljø- og energiprosjekter   

Spesielle prosjekter som gir kunnskaper for videre utbygging er: 
Nybygg: Stavanger kommune har gjennom S2008 prosjektet Norwegian Wood tatt 
initiativ til flere lavenergi byggeprosjekter i Stavanger. Følgende prosjekter er 
realisert: Selvbyggerboligene på Jåtten Øst (Energiklasse B), Boligblokk, rekkehus 
og 4 avd. barnehage Egenes Park (Klasse A) Marilunden (klasse A), og Lierdal gård 
(biobrenselanlegg). I tillegg har Aibel og Tralfa bygget lavenergi kontorbygg ferdigstilt 
2007/2008. 
 
Drift og vedlikehold: Pilotprosjekt som skal forebygge legionella i offentlige bygg. I 
dag brukes varm vann til å forebygge legionella og det tappes 75 000 l varmtvann 
igjennom varmtvannssystemene månedlig, og en har ikke kontroll på effekten av 
dette med henblikk på smitterisiko. Prosjektet ser på muligheten for å bruke spesielle 
filter for å unngå legionella og samtidig spare mye energi.  
 
Kommunikasjon/formidling/kompetanseheving: Utstilling Norwegian Wood; et 
laboratorium i 2008, presenterte både byggeprosjektene og de fire kvalitetskriteriene, 
deriblant energieffektivitet. Utstillingen åpner på Arkitekturmuseet i Oslo primo febr. 
2009 og skal senere på Nasjonal vandring. 
 

2.2.3 Utfordringer 

Under er det listet opp en rekke utfordringer som en ønsker å løfte frem og som også 
danner bakgrunn for noen av hovedsatsningene og tiltakene som foreslås. 
 

 Mangel på retningslinjer/føringer fra overordnet regional plan i forhold til valg 
av energiløsninger  

 Strøm er fortsatt for billig mht å stimulere til bruk av andre energikilder. 

 Lyse har nesten monopol på energileveranse i Stavangerregionen. 

 Forbedre kommunikasjon mellom lokale myndigheter og Lyse, der 
kommunene må utnytte sin rolle som eiere, være mer aktive og ta en 
tydeligere rolle i energiplanleggingen. 

 Lavenergiboliger/passivhus har så lavt energiforbruk at de er lite attraktive for 
fjernvarmeanlegg. 

 Vannbårne systemer er attraktive hos kundene, men kunder er ennå ikke 
villige til å betale ekstra for lavenergiløsninger.  

 Regulering: Man mister dyrebare kvadratmeter på å ha godt isolerte vegger. 

 (Det er pr i dag for dyrt å legge om fra el-oppvarming (panelovner) til 
vannbåren varme og varmepumpe/biobrenselanlegg – det lønner seg ikke, 
selv om du sparer på driftsutgiftene, er investeringskosten for høy). 
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 Vannbårne systemer bidrar til å ”skjule” energiforbruket (forsvinner fra 
strømregningen), noe som er uheldig i forhold til adferd/forbruk. 

 Bare å tilfredstille ny TEK er en stor utfordring, særlig innenfor 
rehabiliteringsprosjektene. Dette er særlig pga manglende kompetanse bl.a. 
entreprenører og håndverkere. 

 For dårlig kompetanse/kunnskap innenfor energifeltet  blant arkitekter, 
ingeniører, forvaltere og entreprenører, håndverkere og leverandører. 

 Energitema berører mange fag. Organisering av og rutiner for prosjekterings- 
og byggeprosess er foreløpig ikke innarbeidet i henhold til dette (for eksempel 
i anbudsmaterialet og tverrfaglighet tidlig i prosessen). 

 Ny TEK er uavhengig av sted. I Stavangerregionen er vindtetting mer 
avgjørende for reelt varmetap enn isolasjonstykkelse. Dette er omvendt f.eks 
på Røros. Det bør derfor utvikles lokale løsninger som tar hensyn til 
lokalklimatiske forhold. 

  
 

2.2.4 Mål 

Arbeidsmålene i arbeidet vil være: 
1. Utvikle en helhetlig regional energi- og varmeplan hvor forbruk og energikilder 

vurderes  
2. Redusere energibruken i eksisterende bygningsmasse 
3. Utvikle nye bygg med lavenergiprofil og passivenergibygg 
4. Utvikle organisering, plan, planverktøy og styringssystemer som sikrer kvalitet 

fra mål til daglig drift og forvaltning 
5. Bygge opp gode statistikker og rapporteringssystemer for dokumentasjon og 

formidling 
6. Bygge opp den regionale kompetanse 

 
 

2.2.5 Tiltak 
 

Utvikle en helhetlig regional energi- og varmeplan hvor forbruk og 
energikilder vurderes 
Fylkesdelplan for Energi og klima vil trekke opp klare målsettinger  med planer og 
tiltak for Rogaland med de samme mål for reduksjon av CO2 som Framtidens byer. 
Planen vil bli vedtatt i årsskifte 2009/2010. Den gir føringer for utarbeidelse av en 
regional energi- og varmeplan for Jærregionen. Kommunene Sandnes og Stavanger 
kan med basis i sine planer allerede be om iverksettelse av dette regionale 
planarbeidet i 2009 som ledd i Framtidens byer. Målet er å få til en helhetlig tenkning, 
gode løsninger og hvilke løsninger som passer for de ulike deler av kommunene. Da 
vil problematikken om overskuddsvarme til fjernvarmeanlegg og lavenergibygg 
drøftes, områder for fjernvarme/kjøling, område for nærvarme,  områder uten noen 
infrastruktur, hvilke energikilder som skal brukes og andre utfordringene som er 
nevnt. Kommunene kan parallelt jobbe med sine prosjekter etter nåværende planer.  
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Redusere energibruken i eksisterende bygningsmasse 

 Redusere energibruken i kommunale bygg. Stavanger kommune har som mål å 
redusere energibruken i den eksisterende bygningsmasse med 15 % innen 2015. 
Det er tilsatt egen prosjektleder og organiseringen av arbeidet er på gang. Tiltak 
rettes mot anskaffelse av EOS-system for tilknytning av bygg og areal og 
energimålere. Etablere driftssentral for de tekniske fagene elektro-, 
automasjon/SD-anlegg. Det skal utformes en plan- og tiltaksstrategi for bygg som 
skal rehabiliteres og en for nybygg. 

 Redusere energibruken i eksisterende bolig og næringsbygg. Et langsiktig mål er 
å virkelig hente inn det sparepotensialet som ligger i den eksisterende 
bygningsmasse. Det krever tiltak i form av veiledere til eiere og forvaltere av 
boliger og næringsbygg, organisering av et slikt arbeid, rådgiving og penger til 
gjennomføring av tiltakene og system for måling av effekt. Tanken er også at en 
kan sammenligne forbruk per m2 for ulike typer bygg, både boliger, institusjoner 
og næringsbygg, men også mellom geografiske områder og bydeler. Så kan 
kommunene kåre årets energisparebygg og årets energisparebydel. Til dette 
planlegges det å starte opp med et til to pilotområder hvor dette prøves ut. Til det 
tenkes et nært samarbeid med viktige aktører. Det regionale energiselskap, 
Brann- og feiervesenet er viktige lokale aktører sammen med kommunene. Enova 
er sentral nasjonal aktør.  

 Etablering av en regional organisasjon basert på pilotprosjektene ovenfor. Målet 
til organisasjonen er å være rådgivingsorgan med økonomiske ressurser for å 
redusere forbruket av energi i eksisterende bygg, legge om til mer fornybar 
energi. Organisering, omfang, behov for midler avklares etter pilotprosjektet er 
gjennomført. I denne sammenheng tenkes også bygget opp et regionalt fond med 
regionale midler og midler fra Enova. 

 

Utvikle nye bygg med lavenergiprofil og passivenergibygg 

 

 Evaluere pilotprosjektene i Norwegian Wood med fokus på energibruk i 
samarbeid med NAL|Ecobox og Innovasjon Norge. Rapportering til ENOVA slik at 
man kan videreutvikle/forbedre lavenergikonseptene.  

 Evaluere to-tre større næringsbygg med lavenergiprofil (eks. Aibel, Tralfa sin 
nybygg).  

 Iverksette nye prosjekter med basis i de kunnskaper som evalueringene gir. For 
Stavanger er det aktuelt i nye videreføringsprosjekter i Norwegian Wood, men 
også i andre kommunale og private bygg. 

 Kommunene har lagt lavenergiprofil for sine nybygg og de vil nå følges opp i nye 
utbyggingsprosjekter. Disse vil følges med tanke på dokumentasjon av effekt og 
videre læring. Kommunene vil parallelt utfordre noen lokale private aktører til å 
delta med nye pilotbygg. Erfaringene innarbeides vil igjen gi nyttig lærdom som 
kan innarbeids som retningslinjer og bestemmelser i nye planer. 

 

 

Utvikle organisering, plan, planverktøy og styringssystemer som sikrer 
kvalitet fra mål til daglig drift og forvaltning 
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Skal en lykkes i en politikk for reduksjon av energibruk og i utslipp av klimagasser, så 
er det viktig at det er en overordnet og samordnet politikk fra regionalt nivå, til den 
enkelte kommune og virksomhet. Slik organisering håper en å bygge opp gjennom 
programmet og de delmål og tiltak som er nevnt ovenfor.  
 
Kommunene ønsker også å videreutvikle og ta mer aktivt i bruk kvalitetsprogram for 
utbyggingsområder der klima- og energi er et av mange tema, men som sikrer at 
intensjonene fra mål til drift og forvaltning fungerer. Det er da viktig at alle ledd i 
arbeidet har tilstrekkelig verktøy og kompetanse og virkelig følger opp ambisjonene. 
Dette går på kompetanse, planverktøy, systemer og holdninger helt fram til 
forbrukeren. Dette ønskes bygget opp. Kommunene ønsker også å ta i bruk nye 
verktøy som livssyklusanalyser og klimagassregnskap som grunnlag for beslutning 
av hvilke type bygg en skal bygge.  
 

Bygge opp gode statistikker og rapporteringssystemer for 
dokumentasjon og formidling 

 

 Kommunene vil bygge opp et register som gir oversikten over energibruken i alle 
kommunale bygg. Statusbeskrivelse for hvert bygg spesifisert etter funksjon (til 
sammen ca 800 000 kvm for Stavanger), skal foreligge i løpet av 2009. Registeret 
skal innehold alle opplysninger om forbruk fordelt på energikilde og system i 
byggene. Registeret kan brukes til sammenligning av bygg, for tiltak og 
overvåking. 

 Kommunen vil invitere det regionale energiselskap til utvikling av statistikk for 
forbruk per m2 bygg fordelt på ulike grupper bygg og fordelt på energikilde. Dette 
er en type statistikk som bør inngå i nasjonale tall (SSBs statistikk) og 
kommunene vil derfor søke om å være en pilotregion på slik statistikk. Det 
regionale energiselskap Lyse, NVE , Enova, SFT, KS og SSB vil være sentrale 
aktører i utvikling av et slikt arbeid. Lyse var det første selskap i landet som tok i 
bruk diagram for å vise utvikling av forbruk til forbrukerne. 

 Stavanger kommune vil integrere et interregprosjekt, ANSWER, som ledd i 
Framtidens byer. Det innebærer utvikling av et system som gir direkte kobling 
mellom utslipp av klimagasser time for time, dag for dag osv i Stavanger. Dette 
skal igjen vises på en stor monitor i bystentrum, på sentral møteplasser og på en 
web-side. Systemet planlegges utviklet i 2009 og installeres i 2010.  

 Kommunene vil også utvikle målstyringssystem for en bærekraftig utvikling som 
inngår i kommunenes handlings- og økonomiplaner. Her vil energiforbruk og 
utslipp av klimagasser på ulike formålsgrupper fremgå på lik linje med 
økonomiske tall. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med KS.  
 

Bygge opp den regionale kompetanse 

 

Det er et stort behov for kompetanseheving innenfor energi i bygg. Det gjelder på alle 
nivå fra planlegging til utbygging, drift og forvaltning. Det vil i programmet bli videre 
utvikling av faglige nettverk, skape arenaer for erfaringsutveksling, seminarer, 
studieturer, kurs mv. Her er kanskje det aller viktigste å få frem forbildeprosjekter – 
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lære ved å gjøre. Dette vil skje i samarbeid med statlige, nasjonale aktører: 
Husbanken, Enova, Sintef Byggforsk, Innovasjon Norge, ”Fremtidens Byer-
nettverket” 
 
Kompetansemiljøer og samarbeidspartnere lokalt vil være Universitetet i Stavanger, 
IRIS, Grønt nettverk, Lyse, Oljeselskapene (StatoilHydro, Shell mv) SMI-Gruppen, 
Sweco-Grøner og YIT, med flere. 
 
 
 

2.3 Forbruksmønster og avfall 
 

2.3.1 Status/Bakgrunn 

 
Siden 1990 har det skjedd en stor omlegging for bedret ressursutnyttelse av avfall i 
Norge, både i kommunene og næringslivet. Dette har medført at avfall i økende grad 
blir behandlet med gjenvinning av materialer eller anvendt til produksjon av energi. 
 
Stavanger og Sandnes kommuner har i flere år samarbeidet aktivt om å utvikle 
fellesprosjekter for mer fremtidsrettede renovasjonsløsninger med økt kildesortering 
og gjenvinning som sentrale mål. Dette har medført at regionen i dag oppnår 65 % 
materialgjenvinningsgrad på husholdningsavfall, samt at det meste av de resterende 
35% husholdningsavfall går til energiutnyttelse - noe som gir regionen en 
framtredende plass blant de beste avfallskommunene i landet. 
 
Parallelt med dette har en imidlertid sett et økende forbruk og tilsvarende økning av 
avfallsmengden som oppstår, ikke minst i Rogaland. Tiltak for avfallsreduksjon og for 
å hindre at avfall oppstår har hittil ikke gitt synlige utslag på denne utviklingen. 
 
Ut fra et globalt ressurs- og bærekraftperspektiv burde materialforbruket i verden 
halveres i forhold til dagens nivå, og ut fra et globalt likhetsprinsipp burde de 
industrialiserte land, som i dag står for 80 % av det totale materialforbruket, redusere 
sin materialinnsats med faktor 10, dvs. bruke kun 10% av dagens nivå. En slik 
utviklingsbane vil umiddelbart også ha positiv effekt på energiforbruket og dermed 
klimagassutslippene. Mindre materialforbruk enten gjennom mindre konsum eller 
smartere løsninger vil være et meget effektivt virkemiddel i klimakampen. 
  
I rak motsetning til dette perspektivet står dog de - meget begrensede - mulighetene 
norske kommuner har for å gjøre noe med forbruk og materialinnsats. Det finnes 
knapt noen virkemidler på lokalt nivå til å begrense det allmenne forbruket i 
samfunnet, eller industriens produksjonsmønstre.  
 
Et annet hinder ligger i tenkningen rundt Kyoto-mekanismene, som er basert på 
nasjonale forpliktelser: En lokal forbruksreduksjon vil ikke gi synlige utslag i en 
reduksjon av klimagassutslipp samme sted, men denne klimagassreduksjonen vil 
som regel oppnås i helt andre deler av verden. En lokal - eller nasjonal - innsats på 
forbruksmønsteret vil altså ikke bli "belønnet" med en tilsvarende CO2-reduksjon her 
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hjemme, men effekten vil godskrives andre land. Det mangler mao. klimapolitisk sett 
et lokalt incentiv til lokale forbruksreduksjoner. 
 
Til og med innenfor norske kommuners tradisjonelle ansvarsområde, nemlig avfalls-
håndtering, har styringsmulighetene snarere blitt mindre enn større. I 2004 ble 
forurensningsloven endret dit hen at kommunene nå kun har ansvar for 
husholdningsavfall, mens alt næringsavfall er overlatt til det frie marked. Kommunene 
rår således over bare halvparten av det avfallet som oppstår innenfor egne grenser. 
 
Til tross for alle disse begrensningene ønsker Sandnes og Stavanger kommuner å 
bruke det handlingsrommet som tross alt finnes på lokalt plan for bedre 
avfallshåndtering og mer klimavennlig forbruk. 
 
 
Pågående prosjekter som har relevans: 
 
Stavanger: 

 Lokal Agenda 21: Prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger Kommune, Grønn 
By og Grønn Hverdag. Agenda 21 er en verdensomspennende miljøhandlingsplan for 
det 21. århundret som ble vedtatt på FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio de 
Janeiro i 1992. Stavanger kommune har nå arbeidet siden 1997 med det lokale 
Agenda 21-arbeidet. Målgruppen er byens innbyggere og i Stavanger er lokal Agenda 
21-arbeidet delt inn i 12 prosjekter hvor blant annet forbruksreduksjon er et tema. For 
mer info om prosjektene sjekk HER. 

 Stavanger har dessuten skrevet under på Aalborgcharteret, Aalborgforpliktelsene 
+10 og Fredrikstad-erklæringen der kommunen forplikter seg til å nå en rekke 
miljømål i løpet av de nærmeste årene. 

 Politisk vedtak om at alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres innen utgang 
av 2009. Dette arbeidet har kommet godt i gang. 

 Stavanger kommune støtter opp om og bruker Klimaklubben  

 Stavanger kommune støtter forskjellige forbrukskampanjer rettet mot innbyggerne 
sine 

o Mobilitetsuke 
o Folkefrokost - gratis økologisk, lokalt produsert og rettferdig handlet mat 
o Handlefri kampanje før jul 
o Tøybleiekampanje – alle som kjøper en startpakke med tøybleier får 500,- i 

rabatt 

 Stavanger har økologisk kantine i kommunehuset og Stokka storkjøkken som leverer 
økologisk mat til syv alders- og sykehjem. 

 
Sandnes: 

 Sunn By og Sykkelbyen Sandnes 

 Sunn By er en fellesbetegnelse for arbeidet med å oppfylle forpliktelsene overfor 
Verdens Helseorganisasjon, arbeidet med miljøvernoppgavene og Lokal Agenda 21. 
Det er et Sunn By-styre, et Sunn By-forum og en administrasjon. Det er en egen 
frivillighetssentral som formidler arbeid mellom frivillige og innbyggerne. 

 Miljøfyrtårn i barnehager i Sandnes i samarbeid med Grønn Hverdag: Innen utgang 
2009 vil 16 barnehager i Sandnes kommune være sertifisert som Miljøfyrtårn. 

 Økologisk kantine i kommunehuset. 
 
 

http://www.stavanger.kommune.no/e-services/tjenester.nsf/svgmiljo!ReadForm&Start=1&Count=1000&Expand=2
http://www.aalborgplus10.dk/
http://www.aalborgplus10.dk/
http://www.aalborgplus10.dk/
http://odin.dep.no/md/norsk/publ/rapporter/022005-990313/index-dok000-b-n-a.html
file:///C:\Documents%20and%20Settings\svend\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\KLGNYHHG\�%09http:\www.stavanger.kommune.no\publikum\aktuelt.nsf\SVGAktuelt\E0EC0909E8091052C12574B70042F046%3fOpenDocument&referer=Milj%25F8%20og%20Agenda%2021&sub=0
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Felles tiltak: 
 
Motivasjon og bevisstgjøring, Motivasjonstiltak: 

 I forbindelse med Klimaklubben fra Grønn Hverdag kan man danne egne lukkede 
grupper i bedrifter og kommuner. Her får man oppgaver og mål knyttet til hva man 
kan gjøre på jobben og virker motiverende for de ansatte. Disse oppgavene 
harmonerer med de generelle bransjekravene i Miljøfyrtårn www.klimaklubben.no.  

 Kurs i grønn rehabilitering 

 Miljøfond for de ansatte  kommuneansatte kan søke penger for å gjennomføre 
miljøvennlige tiltak i heimen 

 Grønne julegaver for de ansatte 
 
Bevisstgjøringstiltak: 

 Kjør grønt kampanje på arbeidsplassen 

 Aktive skolebarn / Gåbuss på skoler 

 Mer undervisning om bærekraftig utvikling i skoler 

 Kampanjer i forbindelse med Biff, Bil og Bolig 

 Grønt kart i Sandnes kommuner www.greenmap.no tilsvarende det Stavanger har 

 Uavhengige tenketanker 
 

2.3.2 Utfordringer 

Innenfor satsingsområdet avfall og forbruk er påvirkningsmulighetene lokalt, som 
allerede påpekt, noe begrenset. Kommunene Sandnes og Stavanger kan imidlertid... 

- gjøre sine egne virksomheter mest mulig ressurs-, avfalls- og klimavennlige, 
- derigjennom opptre som godt eksempel for innbyggere og lokalt næringsliv, 
- gi befolkningen impulser og incentiver til lavere forbruk, 
- optimalisere avfallshåndteringen mht. klimagassutslipp. 

 
Direkte vs. indirekte virkemidler: I noen tilfeller vil tiltak kunne knyttes umiddelbart til 
reduksjon av klimagassutslipp, f.eks. ved overgang til biogass som drivstoff i 
kommunale kjøretøy. Men i de fleste tilfellene vil virkemidlene ha en indirekte effekt, 
noe som innebærer at selve klimaeffekten kan være vanskelig å kvantifisere. Dette 
betyr ikke at slike indirekte virkemidler er uinteressante - snarere tvert om. Målet om 
reduksjon av klimagassutslipp forutsetter en fundamental holdningsendring hos "folk 
flest" og i måten det produseres varer og tjenester på. Det lille, men gode 
eksempelets makt kan da på sikt virke mer gjennomgripende enn det å samle opp ett 
tonn metangass ekstra fra et nedlagt deponi. 
 

Sandnes og Stavanger kommuner vil heller ikke begrense virkemidlene til tiltak som 
gir klimagasseffekter kun innenfor kommunegrensene. Det legges derimot et globalt 
perspektiv til grunn som tar høyde for at positive miljøeffekter måtte kunne oppstå 
langt utenfor Norges grenser. Dette innebærer igjen problemer mht. målbarheten av 
resultater, men globale problem krever et globalt syn - også lokalt. 
 

2.3.3 Tiltak 

I det følgende beskrives en rekke planlagte eller pågående tiltak langs de ovenfor 
beskrevne fire aktivitetslinjene.  
 

http://www.klimaklubben.no/
http://www.greenmap.no/
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Forbruksbevisste kommunale virksomheter: 
 

 Miljøsertifisering av alle kommunale virksomheter: Alle kommunale 
avdelinger og virksomheter skal minimum miljøfyrtårnsertifiseres. Grønt 
Flagg er minimum for barnehager og skoler. Det legges spesiell vekt på en 
"klimavinkling" innen sertifiseringen. 

 Aktiv bruk av miljøkrav ved kommunale anskaffelser: Ved alle offentlige 
innkjøp der det brukes kommunale innkjøpsavtaler, vektlegges miljøkrav, 
herunder forventet klimaeffekt, særskilt. Dette gjelder også for kommunen 
som byggherre. 

 Kjøp av CO2-utslippskvoter for utvalgte aktiviteter: For noen utvalgte 
aktivitetstyper, f.eks. flyreiser i tjenestesammenheng, kjøpes klimakvoter. 
Kvoteutgiftene belastes den enkelte avdeling for å gjøre miljøkostnadene 
mer synlige. 

 Innføring av økologisk mat i alle kommunale kantiner/storkjøkken: Alle 
kommunale kjøkkener øker anvendelsen av økologisk produserte matvarer 
betydelig, jf. definerte mål i Økoløftet. 

 Pilotprosjekt: "Avfallsminimering i virksomheten": Det velges 1-3 
virksomheter pr. kommune som får som utfordring å ressursoptimalisere 
materialbruken i sin daglige drift. Dette dokumenteres før-etter og 
evalueres. 

 Balanced scorecard med ressurs- og klimaindikatorer: Både Sandnes og 
Stavanger bruker balanced scorecard-systemer. Disse bør suppleres med 
noen indikatorer for ressursforbruk og klimagassutslipp knyttet til den 
enkelte virksomhet. 

 
Formidling av gode kommunale eksempler: 
 

 Markedsføring av kommunen som miljøbevisst innkjøper: Potensielle 
leverandører av varer og tjenester skal gjøres oppmerksom på 
kommunens klare miljøprofil og stimuleres til å tilby/utvikle ressurs- og 
klimagasseffektive produkter. 

 Arbeidsplassintern fokusering på ressurseffektivitet: Sandnes og Stavanger 
har til sammen mer enn 12.000 kommunalt ansatte. Disse representerer 
også en betydelig innfallsport til lokalbefolkningen forøvrig. Det skal derfor 
satses på kommuneintern nyhetsformidling, motivasjonskampanjer, tilbud 
om kurs (f.eks. miljøbevisst kjøring), intranettbasert bruktmarked, interne 
konkurranser og annet knyttet til miljøriktig ressursbruk og minimering av 
klimagassutslipp. 

 Bevisst mediestrategi: Sandnes og Stavanger kommuner opptrer utad (mot 
innbyggerne) som en seriøs aktør som gjør en praktisk og målrettet innsats 
for økt ressurs- og klimaeffektivitet.  
 

Incentiver til lavere forbruk: 
 

 Intensivert promotering av og støtte til eksisterende enkelttiltak: 
Eksempelvis handlenett, bruktmarkeder, ombruksstasjon, tøybleier, 
hjemmekompostering, "nei takk til reklame"-klebemerker. 
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 Nye enkelttiltak: Gratis annonser i lokalaviser for folk som vil gi bort 
brukbare ting. Subsidiert utleieordning for solid servise, bestikk, kopper 
osv. samt mobil oppvaskmaskin til bruk ved arrangementer (istedenfor 
engangsartikler). Innsamlingsaksjon for brukbare mobiltelefoner med sikte 
på ombruk i utviklingsland. 

 Nye kommunale styringsredskaper: Sandnes og Stavanger kommuner 
ønsker at det fra sentralt hold åpnes for innføring av lokale forskrifter, f.eks. 
for avgiftsbelegging av engangs-plastposer, avgiftsbelegging av bruk av 
engangsservice, -beger, -bestikk o.l., samt speilvending av reservasjons-
retten mht. uadressert reklame.  

 Momsfritak for reparasjon: Som et femårig pilotprosjekt gis det momsfritak 
for reparasjonsbedrifter lokalisert i Sandnes og Stavanger (f.eks. innen 
hvitevarer, elektronikk og klær) for å gjøre reparasjon av varer mer 
konkurransedyktig i forhold til nykjøp. Tiltaket evalueres. 
 

 Optimering av avfallsløsninger mht. klimagassutslipp: 
 

 Økning av utsorteringsgraden fra 65% til 75% innen husholdningsreno-
vasjon: Dette skal skje ved å bygge et fullautomatisk, høyteknologisk 
ettersorteringsanlegg for restavfall. Utredninger indikerer at material-
gjenvinning som regel er klimamessig gunstigere enn forbrenning. 

 Bruk av biogass i renovasjonsbiler. I regionen er det under planlegging to 
anlegg for produksjon biogass fra våtorganisk avfall. Gassen vil bli 
regionalt tilgjengelig via Lyses gassnett. Renovasjonsbiler som går på 
naturgass, vil kunne bruke biogass og dermed kunne kjøre klimanøytralt. 

 Klimaregnskap for alle tiltak innen renovasjon: Stavanger kommune har 
under utarbeiding et klimaregnskap for husholdningsrenovasjon. Planen er 
å revidere dette regnskapet årlig og bruke det som vurderingsgrunnlag for 
nye renovasjonstiltak. 

 Nedgravde avfallscontainere for optimal innsamlingslogistikk: Sandnes og 
Stavanger vil utvide anvendelsen av nedgravde containere. Hver container 
erstatter opptil 70 plastbeholdere og tømmes "on demand", dvs. 
containerens fyllingsgrad måles automatisk og dataene sendes til en 
driftssentral. 

 Lokal styringsrett over deler av næringsavfallet:  
a) I bysentra og sentrumsnære områder vil det være fornuftig å organisere 
enhetlige løsninger for renovasjon for både husholdninger og næringslivet 
under ett, for å minimere kjøring av renovasjonsbiler i gatene. Sandnes og 
Stavanger ønsker å få anledning til å innføre "tvungen renovasjon" for 
bedrifter i definerte områder.  
b) Håndtering av bygg/anleggsavfall er regulert gjennom et nasjonalt 
regelverk. Sandnes og Stavanger ønsker å få myndighet til aktivt å kunne 
styre avfallsstrømmen for bestemte B/A-fraksjoner (f.eks. gips), for å sikre 
etablering av regionale gjenvinningsordninger der slike ordninger ikke 
eksisterer idag.  
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2.4 Klimatilpassing 

2.4.1 Status/Bakgrunn 

Norske kommuner står overfor store utfordringer når klimaet endres. Det er derfor 
behov for kunnskap om sårbarhet for klimaendringer og aktuelle strategier for 
klimatilpassing. Ettersom den globale oppvarmingen vil ha ulike regionale og lokale 
virkninger, må kommunene selv besitte kompetanse til å utforme lokale 
tilpasningsstrategier. Kommunene trenger derfor tverrfaglig kunnskap om 
klimautfordringene, potensielle konsekvenser for ulike sektorer og samfunnsområder, 
og mulige måter samfunnet kan møte disse på. 
 
I vår del av landet antas klimaendringer å føre til bl.a. følgende; 

• Høyere vannstand (0,75 – 1 m i løpet av dette hundreåret) 
• Mildere vintrer med mer nedbør 
• Høyere temperatur og lengre tørkeperioder i sommerhalvåret 
• Mer ekstremvær i form av sterk vind og høy nedbørsintensitet 

 
Ekstremvær kan medføre økt risiko for flom i vassdrag, med fare for skade på 
infrastruktur bygninger, landbruk og natur. Avløpsanlegg vil kunne bli overbelastet 
med flom i tettbygde områder som følge. 
I planleggingen av nye utbyggingsområder vil det være viktig å benytte naturens 
egne mekanismer for flomdemping ved bl.a. å ta vare på eksisterende myrer og 
våtmarksområder. 

2.4.2 Utfordringer 

Klimatilpasning vil stå på dagsorden i årene fremover, ikke minst som deltaker i 
”Framtidens byer”. Før Stavanger og Sandnes kan iverksette gode 
klimatilpasningstiltak, må kommunene skaffe seg bedre kompetanse om 
klimaendringene. Stavanger kommune inviterer til eget ”klimaseminar” primo mai 
2009. Målgruppen er den såkalte ”BIS-gruppen” (Beredskapsmessige hensyn i 
samfunnsplanleggingen). I tillegg har vi invitert med Oslo, Bergen, Trondheim og 
nabokommunene våre. Foredragsholderne kommer bl.a. Fra Cicero, UNIS og 
Polarinstituttet. 
 
For å kunne forebygge og redusere omfanget av skader forårsaket av 
klimaendringer, er det en forutsetning at man først kartlegger risiko og sårbarhet. For 
å kunne foreta denne kartleggingen, er det viktig at vi har gode verktøy til å 
systematisere arbeidet. Et slikt verktøy finnes ikke i dag. Stavanger kommune har tatt 
initiativ til et forprosjekt med hensikt å skissere et prosjekt (arbeidstittel: ”Klima-ROS”) 
for å utvikle et hensiktsmessig verktøy. Arbeidet i Framtidens byer kan være med og 
aktualisere dette prosjektet enda mer. 
 
Arbeidet med klimatilpasning vil avkreve et godt system for å kunne visualisere og 
presentere nødvendig informasjon. Mengden av slik informasjon er betydelig. Et 
godt,  generelt system er bruk av GIS (Geografiske informasjonssystem) og 
digitaliserte kart. GIS må imidlertid tilpasses for formålet, bl.a. i forhold til symbolbruk. 
Stavanger kommune har allerede igangsatt et forprosjekt med hensikt å skissere et 
GIS-prosjekt (arbeidstittel ”Klima-GIS”). Vi har forventninger om å kunne kjøre 
simuleringer og analyser. 



 
 
 

 

      
 
Stavanger/Sandnes Handlingsprogram, Framtidens byer Side 27 av 29 

 
Som deltaker i NORADAPT-prosjektet, får vi i løpet av januar 2009 mange ulike 
klimascenarier (23 ulike). Scenariene utarbeides av Meteorologisk Institutt, og de er 
spesifikke for vårt distrikt. Scenariene omfatter bl.a.: 

 Temperatur 

 Nedbør 

 Vind 

 Bølgehøyde 

 Havnivå 
Klimascenariene vil være ”inngangsbilletten” til oppstart av ”Klima-ROS”. 
 
Stavanger og Sandnes vil legge til rette for at klimaendringer skal medføre minst 
mulig skade på helse og miljø, og man vil til en hver tid planlegge og tilrettelegge, 
basert på   mest mulig oppdatert kunnskap om klimaendringer og konsekvenser av 
disse. 

2.4.3 Videre arbeid 

Etter gjennomførte forprosjekter (ROS+GIS), klimaseminar og innhenting av 
klimascenarier, vil følgende aktiviteter startes opp: 
 

1. Risikovurdering. Gjennomføring av prosjektet ”Klima-ROS”, herunder: 
a. Klimasårbarhet i boligsektoren 
b. Klimasårbarhet i andre sektorer (industri, olje & gass mv.) 
c. Klimasårbarhet for VA-sektoren 
d. Klimasårbarhet for helse 
e. Klimasårbarhet for samfunnskritisk infrastruktur 
f. Klimasårbarhet for turisme og reiseliv 
g. Klimasårbarhet for biologisk mangfold 

 
2. Kartfesting/simulering. Gjennomføring av prosjektet ”Klima-GIS” 
3. Utarbeidelse av tiltaksplan (med bakgrunn i pkt 1 og2) 
4. Utarbeidelse av kommunikasjonsplan, herunder identifisering av de tiltak som 

vil sikre medvirkning 
5. Fokus på ”Risikopersepsjon” 
6. Gjennomføring av opplæring, kursing og øvelser 
7. Koordinering av klimatilpasningsarbeidet i regionen 
8. Kartlegging av tidligere hendelser 
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3 Regional strategi 
 
Kommunene vil utvikle en del felles prinsipper og retningslinjer for å redusere utslipp 
av klimagasser. Men skal en lykkes er det også viktig å få til en brei mobilisering og 
et bredt eierskap fra næringslivet, organisasjoner og innbyggere. Alle har og alle må 
ta et ansvar. Sammen gjør vi det.  
 
Geografisk er Bybåndet Sandnes – Stavanger hovedaksen. Bybåndet omfatter 
begge bysentra Sandnes og Stavanger. For Stavanger er det naturlig å se på 
forlengelsen til Urban Sjøfront som en del av bybanens hovedrutenett. Midt i mellom 
ligger byutviklingsområdet Jåttåvågen. For hvert temaområde defineres tiltak og 
pilotprosjekter. 
 
Programmet gir en mulighet til å løfte regionens kompetanse på alle de nevnte tema. 
Men skal vi få god uttelling, vil det være viktig; 

 å dra med de nasjonale aktører som vi vet sitter med kompetanse og 
ressurser inn i prosjektene (eks. Enova, Husbanken, Byggforsk, Sinteff og 
lignende.) 

 å engasjere det regionale fagmiljø med universitetet, IRIS, næringsliv og 
organisasjoner så langt det lar seg gjøre 

 å få god mobilisering og deltakelse i de områder/prosjekter som startes og 
gjennomføres 

 å koble ulike prosjekter som pågår med Framtidens byer i den utstrekning det 
lar seg gjøre. Ett eksempel som er nevnt innledningsvis er interregprosjektene 
Concerto og ANSWER som nevnt innledningsvis.   

 
God læring skjer gjennom prosjekter og evaluering/oppfølging av disse. Tiltak og 
prosjekter kan få forsterket virkning ved å gjennomføre flere tiltak innen visse 
avgrensede områder. Det kan være: 

 Stavanger sentrum med aksen Stavanger øst og Urban Sjøfront. Her kan alt 
fra transportpolitikk til utbyggingen på Siriskjer (Norwegian Wood), havets 
stigning, avfallshåndtering konkretiseres og dokumenteres. 

 Hinna Park (Jåttåvågen) 

 Sandnes sentrum med forlengelse øst 

 Universitetsområde med fokus på transportløsninger, spennende 
energiprosjekter i området, etablering av  et eventuelt bærekraftsenter 
Ullandhaug og ikke minst koble prosjektene opp mot utdannings- og 
forskningsmiljøet på universitetet. 

 
 
 
 



 
 
 

 

      
 
Stavanger/Sandnes Handlingsprogram, Framtidens byer Side 29 av 29 

 

4 Relevante,  pågående planer 
 
 
Viktige planer og prosesser i Sandnes: 

 Kommuneplan for Sandnes 2007 – 2020 

 Miljøplan for Sandnes inkl. en egen energi- og klimastrategi. 

 Masterplan Sandnes øst. Pågående planarbeid som skal legge føringer for neste 
kommuneplanrevisjon når det gjelder utbygging av Sandnes øst. 

 Partnerskapsprosjekt med sykkelvei/turvei i regional grøntstruktur vest i Sandnes 

 Årlige handlingsprogrammer for Sykkelbyen Sandnes 
 
Viktige planer i Stavanger: 

 Kommuneplan 2006 - 2021, vedtatt 2006  

 Miljøplan 1997 -2009, vedtatt 1997  

 Klima- og energiplan 2002 - 2010, vedtatt 2002  

 Alle disse planene er nå under rullering og skal gjelde fram til 2025. 
 
Andre, relevante planer: 

 Fylkesdelplan for byutvikling på Jæren 

 Fylkesdelplan for energi og klima, ventes vedtatt i 2009 

 Transportplan for Jæren, under revisjon 

 Jæren pakke 2, under utarbeidelse 

 Konseptvalgutredning for transportsystemer på Jæren 

 Kommunedelplan Stamvei for sykkel på Nord-Jæren 

 Dobbeltspor på Jærbanen, anleggesarbeider pågår 

 Kombibane/bybane på Jæren, planarbeid pågår 
 


