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Innledning 

Bakgrunn 

Framtidens byer (FB) er en offentlig dugnad for å nå 
nasjonale og lokale klimamål og startet som følge 
av Klimaforliket i Stortinget i 2008. Den globale 
klimautfordringen med påfølgende internasjonale 
avtaler, nasjonale planer og rammevilkår, vil være 
styrende også for lokal planlegging og tiltak.  

Målsetting  

FB er et nasjonalt samarbeidsprogram de 9 største byregionene (13 kommuner) i Norge og de tre 
største næringsorganisasjonene (NHO, FNO, Virke), kommunesektorens organisasjon (KS) og staten 
(4 departementer). FB er en forpliktende intensjonsavtale om å kutte klimagassutslippene med minst 
20 % fra 1990-nivå innen 2020. Programmet er 6-årig (2009-2014).  
 
Helhetstenkning og samhandling mellom aktørene skal bidra til ønsket byutvikling ved å:  

 kutte byenes klimagassutslipp 

 utvikle strategier for å møte klimaendringene 

 gjøre byene bedre å bo i 
I første fase er målet å utvikle attraktive klimatilpassede prosjekter med halvert klimagassutslipp i 
forhold til vanlig praksis. På sikt er ambisjonene klimanøytrale byområder og bygninger.  
 
FB i Stavanger danner rammen for strategier og tiltak i ”Klima- og miljøplan for Stavanger 2010-2025” 
og er samtidig et redskap til å forsterke satsingen og iverksette nødvendige tiltak for å nå målene. FB 
er Stavanger kommunes verktøy for å oppfylle ordføreravtalen.   
 

Klimameldingen 

Regjeringen la fram klimameldingen 25.april 2012.  

 Klimamålene, slik de er nedfelt i klimaforliket 2008, ligger fast 

 Norge skal bli karbonnøytralt innen 2050 

 Norge skal kutte CO2-utslippene med 30 % innen 2020 

 Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, til sykkel og til fots.  

 Investeringene i jernbanen økes rundt de største byene.  

 Bevilgningene til gang- og sykkelveier skal fordobles innen 2017. 

 Energikravene til nye bygninger strammes inn, passivhusnivå i 2015 og nullenerginivå i 2020. 

 Nyplanting og drift av skog skal inngå i klimaregnskapet 
 
Ambisiøse byer 
FB er omtalt i klimameldingen, som et ambisiøst program som gjennom de første tre årene har 
synliggjort den positive effekten av å trekke byene sterkere med i klimaarbeidet. Klimameldingen vil 
omstille alle byene, og FB som program skal bidra til at vi når målene og får robuste og klimavennlige 
byer, som er gode byer å leve i.  

Utvikling av miljøvennlig transportsystem 

Stavangeregionen er utenom Oslo den regionen med størst vekst i landet. Samtidig mangler vi et av 
et velfungerende kollektivt transportsystem, noe som bidrar til en stadig økende biltrafikk med dertil 
store Co2-utslipp. Regionens oppdelte kommunestruktur, samt en sterk småhustradisjon, der de 
fleste bor i enebolig, har ikke gjort situasjonen enklere. 
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Ambisjon og konsekvens 

Kommunalutvalget, FBs politiske styringsgruppe, behandlet årsberetningen i møte 8.mai, og ønsker 
at bystyret får saken til behandling. Saken oversendes til drøfting i bystyrets møte i juni 2012. 
 
KBUs kommunalstyre har i møte 12.april, med bakgrunn i årsberetning 2011, bedt om: 

 tydelige forslag på hvordan ulike tiltak bidrar til å snu den negative utviklingen av utslippene  

 saker må inneholde valg av løsninger som påvirker muligheten til måloppnåelse 

 saksframleggene skal drøfte disse problemstillinger eksplisitt synliggjøre konsekvensene av 
vedtak opp mot ambisjonene i klima- og miljøplanen 

 sakene legges fra for bystyret og FBs årlige rapporter legges til grunn for en generell årlig 
miljøpolitisk debatt  

 
BMUs kommunalstyre hadde saken til behandling 17.april.   

Status midtveis 

Midtveis i programperioden kan vi konkludere med at vi er et skritt i riktig retning.  
Bevisstheten er økende, forståelsen bedre – men samtidig avdekkes behov for grunnleggende og 
gjennomgripende rolle- og ansvarsavklaringer. Vi har erfart at det tar tid å skape forståelse og 
samhandling på tvers av avdelinger og fagområder og mellom administrasjon og politisk nivå.  
Det er krevende å snu gamle vaner og arbeidsmetoder for å iverksette nye rutiner. 
 
Det er viktig med tydelige politiske signaler for å oppnå målsettingene i prosjektet.  Utvikling av felles 
kompetanse er en viktig suksessfaktor for resultatoppnåelse.  
 
Satsingen på økt kompetanse og gjennomføring av konkrete pilotprosjekter har gitt oss nødvendig og 
ny kunnskap. FB nevnes i flere sammenhenger enn før, og kvalitetskriterier og mål diskuteres for 
flere prosjekter og integreres i planprogrammer. FB har vært en pådriver og «en knagg» til å prøve ut 
nye måter å tenke og jobbe på.   
 
Behovet øker for å gjennomgå sammenhengen i de store utbyggingsprosjektene, arealforvaltningen, 
transportplanene, energitilførselen, avfallshåndteringen, drift og forvaltning av bygg og kravene vi 
stiller til konsulenter og leverandører.  
 

Organisatoriske avklaringer – ansvar og roller 

Endringsprosesser som følge av FB, gir kommunen som organisasjon og samfunn, store utfordringer 
vi må løse sammen. Det er behov for å gjennomgå kvalitetssystemene i kommunens organisasjon, for 
å sikre og tilpasse instruks i planer og maler til de økte forventningene og kompleksiteten i arbeidet.  
 
Derfor skal Stavanger kommune gjennomføre avklaringer av roller og ansvar avdelingsvis i 
organisasjonen.  Det er viktig at vi nå tar et nødvendig skritt videre, kompleksiteten og 
konsekvensene tilstrekkelig inn over oss, slik at alle jobber i forhold til nye ambisjoner.  
Det som gir de store utslagene er en gjennomgripende endring av måten vi gjør arbeidet vårt, både i 
tankeprosessene og gjennomføringsfasen. Imidlertid har ulike fag og profesjoner sine tilvante 
arbeids- og tenkemåter, gjerne sektorvis mer enn tverrfaglig.  
 
Læring og ny kompetanse må integreres i organisasjonen. Gjennom arbeidet med FBs pilotprosjekter 
har Stavanger eiendom og byplan allerede mange erfaringer som vi bygger videre på, og prosessene 
starter i disse avdelingene og utvides etter hvert.  
Arbeidet starter i løpet av 2012, og det er et mål at vi ved prosjektperiodens slutt i 2014, skal ha 
sluttført prosessene i organisasjonen. PO og eksterne trekkes inn i arbeidet.  
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Samhandling og gjennomføring 

FBs målsetting er at reduksjon av CO2 utslipp koblet til strategier mot et klima i endring, vil gi oss en 
bedre by å bo i. Kompleksiteten gjør at arbeidet kan sammenliknes med en likning med flere ukjente, 
der vi må implementere alle faktorer, planlegge helhetlig med samarbeid på tvers av fagområder og 
avdelinger, og ta et felles ansvar for å lykkes med ambisjonene.  
 

X = 4 satsingsområder 

 Arealbruk og transport 

 Stasjonær energi 

 Forbruksmønster, innkjøp og avfall 

 Klimatilpassing  

Y= 3 kriterier 

 Byen skal være for alle og bidra til høy livskvalitet for innbyggerne 

 Byene skal utvikles med utgangspunkt i sin egenkarakter og utnytte sine fortrinn 

 Byene skal være bærekraftige og utvikles slik at det er enkelt å leve klimavennlig 

Z = 5 urbane kvaliteter 

 Høy arkitektonisk kvalitet i urbane fellesrom 

 Effektive og attraktive gater, ruter og stier for gående og syklende, sammenhengende 
strukturer 

 Effektiv kollektivtransport 

 Mangfold av byrom og møteplasser for aktivitet, lek, handel og kultur 

 «Blå-grønn» by for rekreasjon, naturopplevelser, aktivitet og ro 
 

           reduksjon av CO2(x+y+z)  
         + strategier klimaendring (x+y+z)  

   = bedre bymiljø i Stavanger, framtidens by 
 
 

Ordføreravtalen - 20/20/20 innen 2020 

 
Stavanger kommune var den første norske kommunen til å skrive 
under den europeiske ordføreravtalen (Covenant of Mayors/CoM) 
som har tilsvarende målsetting om reduksjon av klimagasser.   
2012 skal legges til grunn for vår neste rapportering til CoM. 
 
3780 byer over hele Europa har signert den europeiske 
ordføreravtalen (Covenant of Mayors).  

 
Byene forplikter seg og sine vel 60 millioner innbyggere til å overgå EUs mål om 20 % reduksjon av 
klimagassutslipp, 20 % økning på fornybar energi og 20 % økning i energieffektiviserende tiltak.  
 
 

Kommunikasjon 

Vi skal utarbeide en kommunikasjonsplan og styrke FBs synlighet i media. 
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3 målsettinger 

1. Reduksjon av klimagassutslipp  

 
«Vi vil gjennomføre en langsiktig og framtidsrettet omstilling av Norge til et samfunn med lave 
klimagassutslipp. Det skal bli lettere for folk å ta klimavennlige valg i hverdagen, og industrien vil få 
støtte til nødvendig teknologiutvikling. En slik omstilling innebærer også at vi må være innstilt på å 
gjennomføre nasjonale klimatiltak som er dyrere enn tiltak i utlandet»  

        Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, 25.april 2012. 

 

Store utfordringer  

Klimagassutslippene øker 

Utslippene fra transportsektoren økte i 2011.  De ferske måltallene presentert i årsberetningen 2011, 
viser at vi må redusere med 35 % innenfor transportområdet, for å nå målsetting innen 2020.  
Dette innebærer en reduksjon på 8000 tonn årlig, de neste 7 årene.  
 
Tallene fra 2011 peker i negativ retning i forhold til vedtatte klima- og miljømål og umiddelbare tiltak 
er påkrevet (reduksjon til 1997-nivå for biltetthet).  
Klima- og miljøplanen anslår en reduksjon på 30 % av dagens nivå innen 2020.  
 
Området stasjonær energi viser en positiv nedgang i utslippene lagt fram i årsberetningen 2011.  
Vi må likevel redusere med 21 %, tilsvarende 2000 tonn årlig hvert år fram til 2020, for å oppfylle 
vedtatte mål. Tiltakene i handlingsprogrammet 2012-14 vil ytterligere bidra til den positive 
utviklingen, forutsatt at de følges opp.  
 

Differensierte bompengesatser 

Transportplanavdelingen følger opp bystyrets vedtak fra budsjettbehandlingen i 2011 med egen sak 
om differensierte bompengesatser i 2012. 
 

CO2-faktor  

Nordisk energimiks 

FB legger foreløpig nordisk energimiks (211g CO2/kWt) til grunn for tilført energi fra strømnettet til 
bygningsmasse. Elektrisitet fra vannkraft i offentlige statistikker opererer med nullutslipp.  
 
Ved å benytte nordisk energimiks på forbruket i Stavanger får vi et økt utslipp på søylediagrammene i 
forhold til tidligere. FBs pilotprosjekter benytter www.klimagassregnskap.no for sine CO2-regnskap.  
 

Ulike faktorer i ulike miljøer 

Stavanger kommune trenger en enhetlig faktor i beregninger, for å få sammenliknbare resultater.  
Vi skal i løpet av 2012 ta stilling til hvilke faktorer vi velger og om BREEAMs beregningsmodell er 
formålstjenlig i tillegg til, eller i stedet for, den vi bruker i dag. 
 
 
 
 

http://www.klimagassregnskap.no/
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BREEAM Nor 

BREEAM Nor, som våre samarbeidspartnere bruker, opererer med europeisk miks på strøm.  
Dette er det samme beregningsgrunnlaget vi må benytte i rapportering til ordføreravtalen.  

 El fra nett:       278 g/kWh (europeisk energimiks) 

 Biomasse:          14 g/kWh 

 Naturgass:       211 g/kWh 

 Fyringsolje:     284 g/kWh 

 Fjernvarme:    faktor for faktisk energikilde skal brukes  

 Søppelforbrenningsanlegg 0 (foreløpig, her forventes endringer) 

Kilde: Breeam Nor energikapittel «Ene5 – energiforsyning med lavt klimagassutslipp/CO2 ekvivalenter» 

 
BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) er verdens eldste og Europas ledende 
miljøklassifiseringsverktøy for bygningsmasse.   
BREEAM ble utviklet i Storbritannia av BRE (Building Research Establishment) i 1988 og lansert første 
gang i 1990. Grønn byggallianse, har tilpasset modellen til norske forhold. 

 

Stortingsmelding om bygningspolitikken 

Regjeringens stortingsmelding om bygningspolitikk(KRD mai/juni 2012) vil trolig avklare noen av 
problemstillingene knyttet til energi- og klimakrav i bygningsmassen, valg av energikilde og 
konsekvenser av skjerpede forskriftskrav.  
Vi avventer stortingsmeldingen, og velger beregningsmodell for CO2-faktor i samsvar med 
kommunens ambisjoner, forpliktelser i FB og ordføreravtalen (20/20/20 innen 2020).  
 

Klimameteret 

Klimameteret viser direkte utslipp av CO2 i Stavanger by for biltrafikken og energibruk i bygg på 
skjermer som er lokalisert i sentrum i Klubbgata, i Sølvberget kulturhus og på universitetet.  

 
Klimameteret for Stavanger by har fungert svært 
tilfredsstillende og med god driftssikkerhet siden starten 
i mars 2011.  
 
Det har hele tiden vært et samarbeid med skoler i 
Norfolk, England og Växjö, Sverige.  
Oppstart og drift ved skolene har tatt langt lenger tid 
enn antatt på grunn av leveranser av data.                

www.climometer.eu/stavanger    

Kvalitetssikring og formidling 

Det er gjennomført en kvalitetssikring av data og forbedringer i formidling. Skolene arbeider med 
ulike måter å anvende informasjonen på i undervisningen. Rogaland fylkeskommune følger opp i 
forhold til videregående skoler i samråd med kommunen. Arbeidet videreutvikles i 2012-2014.   

Videreføring og fortsatt drift 

Opplegg og kostnader for årlig drift av Klimameteret er gjennomgått. Interregprosjektet avsluttes 
våren 2012, men videreføres i kommunal og fylkeskommunal regi. Nettverkene som er etablert i 
ANSWER-prosjektet blir uforpliktende, men opprettholdes.  
Driften fortsetter og søkes videreutviklet på ulike områder, både i skoler og ved samarbeid mellom 
ulike miljøer, i det offentlige rom og i en nettversjon. Byene Bergen og Oslo vurderer om de skal 
etablere lignende løsninger, et klimaMETER. 

http://www.climometer.eu/stavanger


9 

 

Kommunal energi- og klimastatistikk 

Dagens klima- og energistatistikk for kommunene er ikke detaljert nok for å danne grunnlag for 
effektive klimatiltak og måle effekten av dem. Byene trenger klimagassregnskap for egen drift. 
Stavanger kommune skal fra og med 2012 rapportere inn alle klima og miljødata i BASIS, et verktøy 
for balansert målstyring som kommunen har brukt på økonomi og andre indikatorer i mange år.  
  

Indikatorer 

Arbeidet med statistikk og indikatorer inneværende år skal presentere gode forklaringsmodeller og 
samle flere indikatorsett, for å formidle utslippsstatus og se hvordan vi ligger an i forhold til 
ambisjoner og måloppnåelse. Stavanger kommune har vedtatt å redusere utslippene med minst 20 % 
fra 1991-nivå innen 2020 og at andelen fornybar energi skal utgjøre minst 20 %. 
 

Indikatorsett 

Vi skal utvikle et felles sett av indikatorer for å måle utviklingen innen bymiljø (eksempelvis 
energibruk, klimagassutslipp og sykkelveier), slik at vi aktivt kan følge utviklingen av utslippene og 
justere kursen for å nå målene. Indikatorene skal ses i sammenheng med europeiske indikatorer.  
 

 
Alle fagavdelinger skal gjennomføre tiltak i forhold til Klima- 
og miljøplanen 2012-2025, og skal rapportere sine 
indikatorer inn i BASIS.  
 
Årsrapporten skal omhandle status for 2011 og tidligere år 
og inkludere månedsdata hvis relevant.  
Regnskapstall (årsstatistikk) sammenlignes med måltall.  
 
Ill: skjermdump fra www.bikefriendlynorthshore.wordpress.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bikefriendlynorthshore.wordpress.com/
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2. Strategier for tilpassing til et klima i endring  

“The Water Challenge – Every Drop Counts” 
            Covenant of Mayors 

Tverrfaglig kompetanse og samordning  

I dag vet vi ikke nok om konsekvensene av klimaendringene og hvordan vi kan møte dem, og fortsatt 
behov for kunnskap om sårbarhet for klimaendringer og aktuelle strategier for klimatilpassing. 
 
Global oppvarming virker forskjellig i ulike deler av landet, og kommunene må selv ha kompetanse til 
å utforme lokale tilpasningsstrategier. Klimaendringene vil påvirke flere samfunnsområder, både 
bygninger, infrastruktur, energitilførsel, næringsliv og helse. Kommunene trenger tverrfaglig 
kunnskap om klimautfordringene, potensielle konsekvenser for ulike sektorer og samfunnsområder, 
og mulige måter samfunnet kan møte disse på. 

Integrering 

FB integrerer klimatilpasning på tvers av alle nettverkene i programmet for å sikre og styrke 
samarbeidet med ulike myndigheter og fagmiljøer. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) har rollen som koordinator for det nasjonale nettverket i Framtidens byer. 
 

Helhetlig samfunnsplanlegging 

Å ta hensyn til vær- og klimaforhold i samfunnsplanlegging er ikke et 
nytt tema som har oppstått med global oppvarming.  
 
Utfordringen med klimatilpassing er å planlegge og ta høyde for både 
varmere og kaldere vær, flere ekstremvarsler og uante konsekvenser. 
Selv om Norge på mange måter er robust, vil også vårt samfunn 
oppleve konsekvenser av klimaendringene.  
 

Vi har god kunnskap om samfunnets klimautfordringer og tilpasningsbehov på enkelte områder, men 
vi har behov for å styrke grunnlaget for å identifisere langsiktige satsningsområder og prioriteringer.  

Samfunnsansvar 

Siden klimaendringene vil få konsekvenser på nesten alle samfunnsområder, er Stavanger kommune i 
full gang med klimatilpasningsarbeidet, og planlegger både for ekstreme hendelser og de mer 
langsiktige endringene. I Norge har alle sektorer og forvaltningsnivåer et selvstendig ansvar for å 
redusere konsekvenser av klimaendringer innenfor eget område.  
 

Samfunnssikkerhet  

Kommunene står overfor store utfordringer når klimaet endres og vi kan ikke lenger bare basere seg 
på historiske data. Ny Plan- og bygningslov (PBL) og ny lov om kommunal beredskapsplikt stiller krav 
til utvidet bruk av risiko- og sårbarhetsvurderinger og ajourhold av hensyn- og risikosoner. 

Konsekvenser og risiko 

Arealer som vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål kan være risikoutsatte. For å kunne forebygge 
uønskede hendelser må en risikovurdering ligge til grunn for alt planarbeid. Planleggingen må være 
samordnet og koordinert på tvers av avdelingene og i samarbeid med eksterne parter. 
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3. Bedre bymiljø – god by å bo i  
Bedre bymiljø ble innarbeidet i programmet i 2011, fordi man innså at det var behov for å favne de 
mer kvalitative forhold. Bedre bymiljø omfatter mange temaer, som alle knytter seg til byen og 
bærekraftig utvikling, og favner både sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter.  

Er til stede, vil gå foran, skaper framtiden 

Framtidens byer bidrar til en bedre by, for helse og livskvalitet, 
gode nærområder, trygge bysentra og gode forbindelser 
mellom stedene, miljøvennlige varer og tjenester med 
gjennomtenkte løsninger for alle i all slags vær året rundt. 
 
FB gjør oss bedre ved å heve kunnskapsnivå og kompetanse. 
FB betyr at vi vil tenke nytt, vi vil tenke annerledes, vi må 
bruke morgendagens verktøy og metoder og endre vår 
arbeidsmåte og adferd på flere områder. 
 
FB er en arena for erfaringsutveksling og innovasjon gjennom 
ulike pilotprosjekter. FB betyr at vi må planlegge for framtidige 
prosesser, bruke framtidsrettede metoder og løsninger slik at 
kommunen går foran som et godt eksempel. 

 
Kommunens verdigrunnlag er byggesteiner i FB. Bedre bymiljø omhandler også samarbeidet mellom 
byene og næringslivet, og handler ikke bare hvordan vi planlegger byene, men også aktørene i byen, 
og derfor må vi ha med de som bygger, driver, bruker og bor i byen. Arbeidet med å utvikle gode og 
klimavennlige byer sees i en helhet gjennom å koordinere pilotprosjektene og øke det tverrfaglige 
samarbeidet i hele kommunen. 

Samarbeid  

Samarbeid er et nøkkelbegrep. Godt samarbeid mellom byene som deltar i Framtidens Byer, mellom 
nabokommuner og kommuner i regionene, mellom de ulike forvaltningsnivåene mellom offentlige og 
private aktører.  

Næringslivet er en aktiv partner i Framtidens byer 

Næringslivsorganisasjonene representerer det næringslivet som er til stede lokalt, og som ønsker at 
byene lykkes i å møte utfordringene. Framtidens byer er en god arena for å utvikle det gode 
samarbeidet mellom næringsliv og myndigheter – slik at vi sammen kan skape grobunn for 
næringslivet i en ny tid. 

 
Bysamfunnets mangfold inneholder store muligheter for 
innovative bedrifter og løsningsorienterte mennesker.  

Utfordringene klimaendringene medfører, åpner også for 
nye produkter, løsninger og tjenester, med store 
muligheter for innovative bedrifter.  
Å ta samfunnsansvar er mer enn store ord. Det er god 
merkevarebygging – og det gir upåklagelig samvittighet. 

 
Det er god økonomi å tenke klimavennlig. Ved å tilrettelegge for at de ansatte skal sykle til jobb, 
bedres både den lokale luftkvaliteten og det globale klimaet – og antagelig også fraværsstatistikken 
på arbeidsplassen.                     Kilde: Næringslivets interaktive brosjyre  

 
Næringsforeningen i Stavangerregionen og sentrumsforeningen er også viktige samarbeidspartnere. 

file://admsys65/Prosjektkataloger/felles_rm-UTB/Utbyggingsstaben/Framtidens%20Byer/Framtidens%20byer/Handlingsprogram/2012/Utkast_hp2012-14_revidert_1.docx
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Pilotprosjekter 

BID – styrket næringsfellesskap i sentrum 

Miljøverndepartement har 17.april 2012, imøtekommet søknad fra Norsk Sentrumsutvikling (NSU) 
om statlig tilskudd til et treårig prosjekt for utredning og utprøving av en tjenlig modell (BID) for å 
styrke næringsfelleskap i norske bysentra, basert på en kanadisk modell kalt Business Improvement 
District (BID). 

Byutvikling og lokalt miljøvern 

Målet med BID-prosjektet er å få etablert en modell for forpliktende samarbeid og medvirkning fra 
berørte aktører for å sikre en god og bærekraftig næringsutvikling i sentrum, så vel som tjenlig 
utvikling av sentrum som sådan. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med FB Stavanger. 
 
Stavanger, Trondheim, Hamar og Brekstad (i Ørland kommune) er de aktuelle pilotbyene. 
 
Prosjektets første fase i 2012 er konsentrert om disse hovedaspektene:  

 Erfaringsinnhenting  

 Utredning av modell / avklaring av juridiske forhold knyttet til implementering av denne 

 Samarbeid næringslivet/STAS/norsk sentrumsutvikling/Trondheim/Hamar/Ørland 
 
En BID–løsning for kommunen skal være et initiativ av og for næringslivet i sentrum. Dersom et 
flertall av næringslivsaktørene ønsker å tiltre en nærmere definert BID-løsning, må kommunestyret 
vedta å etablere ordningen og stå for innkreving av midlene. 
 
 

Mosjonsparker 

En mosjonspark skal være et tilbud til møteplass og aktivitet for flere aldersgrupper på samme sted, 
med særlig oppmerksomhet på å gjøre det attraktivt for eldre. Mosjonsparkene skal innrette 
uteområdene til å kunne være aktivitetstilbud for alle aldersgrupper.  
Dette er en ny måte å tenke på, med målsetting om å etablere mosjonsparker i alle bydeler.  
 
Andel eldre vil, i følge kommunens prognoser, øke merkbart utover i kommuneplanperioden, og 
pilotprosjektet skal være med på å vise en god vei fremover og bidra til å nå kommuneplanens 
strategier for en god by. Levekårsundersøkelsen legges til grunn for lokalisering av mosjonsparken. 
 
Arbeidet ledes av avdeling for park og vei. 
 
 
 

Arkitekturpolitikken 

Arkitekturpolitikken for Stavanger skal bidra til å sikre de helhetlige perspektiver i planleggingen og 
utførelsen av våre omgivelser. Politikken skal medvirke til at det skapes meningsfylte og bærekraftige 
omgivelser som svarer på våre funksjonelle, kulturelle og sosiale behov.  
 
Arkitekturen omfatter våre omgivelser i vid forstand, slik at både bygg, plasser, parker og 
rekreasjonsområder inngår som del av arkitekturpolitikken. 
 
Byplanavdelingen leder arbeidet. 
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Inspirasjon, medvirkning og involvering 

Byutvikling, godt bymiljø og framtidas løsninger lager vi sammen. I løpet av de 3 første årene har vi 
gjort gode og nyttige erfaringer, som brukes aktivt for å øke forankring og forståelse av FBs 
intensjoner og muligheter. Det er allerede mange gode prosesser i gang, men vi trenger også 
inspirasjon utenfra. FB har mulighet til å invitere til felles opplevelser om viktige og relevante tema.  
 
Ecosistema Urbano – Belinda Tato 
Vi inviterte derfor politikere og administrasjon i samarbeidende kommuner og næringsliv til 
forelesning og seminar 3. og 4.mai, om det å lykkes med samhandling og deltakelse. 
 
Grunnlegger og daglig leder av det spanske arkitektkontoret Ecosistema Urbano, arkitekt Belinda 
Tato, var vår gjest i 2 dager, gav inspirasjon til mange, og viste oss nye metoder for medvirkning og 
involveringsprosesser.  
 
Vi ser på ulike muligheter for å gjennomføre liknende tiltak som motiverende kompetanseheving.   
 
Ecosistema Urbano har utviklet en egen metodikk for medvirkning for utvikling av byrom, som blant 
annet omfatter stunts og involveringsprosesser for å fremme gode byrom, midlertidige så vel som 
permanente.  
 
De prøver å forstå byen som et kompleks fenomen og gjennom nytenkning, kreativitet og ulike stunts 
forsøker de å besvare ulike problemstillinger utfra stedets egenart.  
Tato var med i juryen for Europan 11. Kontoret har også deltatt i World Expo og vunnet flere priser. 
 
 
 
 

 

Ill: Belinda Tato – ordsky fra seminar 4.mai 
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Satsingsområdene 
Bedre bymiljø griper inn i alle fire satsningsområdene og konkretiseres gjennom kriterier som sunn og 
levende, gang- og sykkelvennlig, gode byrom og møteplasser og de blå/grønne elementene ivaretatt. 
 

1. Arealbruk og transport 

 «Jeg sier tre nei og tre ja:  

 Nei til å bygge i marka, nei til å ødelegge løkker og parker i sentrum og nei til å spre byene 
utover på en måte som gjør at flere blir avhengig av bil.  

 Jeg sier ja til å bygge høyere, ja til å bygge på gamle industriområder og ja til boligbygging 
langs kollektivknutepunkter rundt byene». 

Miljøvernminister Erik Solheim, kronikk/tale 31. januar 2012  

Byplanlegging for framtiden 

Vi må legge et godt grunnlag for et effektivt og miljøvennlig transporttilbud og bygge byen i nærhet 
til der dette allerede finnes, dvs. sentralt og ved kollektivknutepunktene, i en samordnet areal- og 
transportplanlegging.  
 
Den mest avgjørende faktoren for å redusere klimagassutslippene, er hvordan vi planlegger og 
bygger byene våre. Byene må være tette og «selvforsynte», slik at man innenfor gå- og sykkelavstand 
får dekket hverdagslige behov som bolig, jobb, barnehage, dagligvarer, rekreasjonstilbud og 
fritidsaktiviteter og sosiale møteplasser ute og inne.  
 
Stavanger inngår sammen med Sandnes, Sola og Randaberg, som del av et sammenhengende 
storbyområde. Denne fysiske byen, som består av flere kommuner, er en utfordring i forhold til våre 
tradisjonelle planverktøy og arbeidsmetoder, fordi den representerer et felles, bolig-, arbeids- og 
fritidsmarked. 
 

Overordnede planer 

Den overordnede planleggingen og strategiene som legges for byutviklingen i Stavangeregionen 
utgjør de viktigste virkemidlene for å nå målene i Framtidens byer. Dette arbeidet er langsiktig og 
mange av planene har en tidshorisont som går langt utover programmet for Framtidens byer. 
 
Stavanger kommunen har allerede gjennom løpende planprosesser innenfor regionen, i samarbeid 
med nabokommunene og innenfor kommunen, en hovedmålsetning om å tilrettelegge for en 
bærekraftig byutvikling.  
 

Regionalplan for langsiktig byutvikling 2012-2040 

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren som ble vedtatt i 2000, revideres for å forbedre 
virkemiddelbruken innenfor samordnet areal- og transportplanlegging. Stavanger kommune deltar 
aktivt i arbeidet med revisjon av planen både administrativt og politisk. 
 
Planen fastlegger prinsipper for areal- og transportutvikling i regionen, inkludert hovedkollektivakser, 
senterstruktur og langsiktig grense mellom byggeområder og landbruksarealer. 
Regionalplanen kommer på høring til kommunene i 2012. Stavanger vil vektlegge mål og strategier i 
framtidens byer i sin høringsuttalelse. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/aktuelt/taler_artikler/ministeren/erik_solheim/2012/ja-til-det-gode-liv-i-byen.html?id=670959
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Felles planstrategi  

Kommunene i storbyområdet på Jæren har mange felles utfordringer. Stavanger, Sandnes, Sola og 
Randaberg har valgt å samarbeide om et felles strategidokument for kommunenes planlegging, med 
felles visjon, felles boligplanlegging og samarbeid om effektive transportløsninger.  
 
Storbyområdet er et tett felles bo – og arbeidsmarked og det er naturlig å samarbeide om og 
samordne planprosesser og plankrav innen boligproduksjon, byomforming og langsiktige 
utviklingsretninger av betydning for kommunen som samfunn og som tjenesteprodusent, forvalter og 
myndighetsutøver. 
 
Både fylkeskommuner og kommuner landet rundt arbeider nå med sine planstrategier, de fleste for 
første gang, siden kravet ble innført med ny plan- og bygningslov sommeren 2009.  
 
Planstrategiene har til hensikt å sette dagsorden for kommunenes planlegging i inneværende 
valgperiode, herunder ta stilling til revisjonsbehov av kommuneplanen.  
 
Spesielt vil Sandnes og Stavanger kunne ha nytte av å ha en felles planmessig tilnærming til 
forpliktelser knyttet til Framtidens byer. Planstrategiene må være vedtatt innen ett år etter 
konstituering av nytt kommunestyre, dvs. innen oktober/november 2012. 
 

Kommuneplan 2010-2025  

I kommuneplanen understrekes at byens klimagassutslipp skal reduseres med 20 % i 2020 i forhold til 
1990-nivå som en av tre hovedutfordringer som kommunen må innrette seg etter. 
 
Kommuneplanen for Stavanger for perioden 2010-2025 har fastlagt en arealstrategi som legger til 
rette for å nå mål om reduserte klimagassutslipp og redusere byens arealbruk til biltransport. 
Aktiviteten vil være å følge opp og implementere mål og strategier i kommuneplanen gjennom 
regulering, byggesaksbehandling og gjennom andre oppgaver i organisasjonen. 
 

Utbyggingsplanen 2011-2015  

Planen er et styringsredskap for Stavanger kommune som grunneier, tilrettelegger, utbygger og 
avtalepart og omhandler mer enn boligbygging og derfor en utbyggingsplan.  
 
Hovedutfordringene er hvordan kommunen skal tilrettelegge for en bærekraftig utbygging og dekke 
arealbehovene på en helhetlig måte.  
Utbyggingsplanen er tydelig på klima- og miljøsatsingen gjennom Framtidens Byer – gode, tette byer. 
 

Regional transportløsning  

Konseptvalgutredningen for transportsystemet på Jæren ble klar i 2009 (KVU).  
Kommunene, fylkeskommunen og Jernbaneverket anbefaler bybane som kollektivkonsept i 
korridorene med mest trafikk, i kombinasjon med andre virkemidler.   
 
Arealpolitikk, restriktiv parkeringspolitikk, satsing på sykkel, økte bompenger, samordning med det 
øvrige kollektivtilbudet og redusert vegkapasitet er eksempler på ulike virkemidler som kan brukes. 
Konseptene revideres og rendyrkes, og det skal gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse. 
Stavanger kommune deltar aktivt i dette arbeidet.  Arbeidet vil pågå i 2012.  
 
Fylkeskommunen gjennomgår kollektivrutenettet som en del av arbeidet med KVU. Dette vil gi 
innspill til satsningen på både kort og lang sikt. Det gjennomføres en kollektivnettverksanalyse.  
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Transportplan Jæren 

Transportplansamarbeidet på Nord-Jæren startet opp i 1989. Samarbeidet er utvidet til å gjelde hele 
Jæren dvs. 10 kommuner. Handlingsprogrammet er en finansieringsplan (statlige bidrag, bompenger, 
og lokale midler) av omforente prosjekter. Stortinget vedtok i desember 2011 en forlengelse av 
Nord-Jæren pakke 1 med 5 år.  
 
Stavanger kommune ønsker transportplan Jæren som en handlingsplan for en miljøvennlig 
byutvikling. Transportplan Jæren pakke 2 kan først vedtas etter at konseptvalgutredningen er ferdig 
og behandlet av regjeringen. 
 

Bybane Stavanger - Sandnes 

Arbeidet med kommunedelplan for bybane mellom Stavanger og Sandnes pågår.  
Planarbeidet skal avklare trase og lokalisering av holdeplasser.  
 

Bybåndsanalysen - samspill mellom transportløsningene og arealdisponering 

Gjennom bybåndsanalysen skal samspillet mellom bybanen og transportløsningene i tilknytning til 
denne, belyses og forsterkes, både når det gjelder arealutnyttelse, funksjonsblanding og de 
arkitektoniske kvalitetene.  
 
Det skal legges til rette for at samspillet styrer arealdisponeringen i kommunedelplanen for bybanen 
og i etterfølgende arealplanlegging. Bybåndsanalysen pågår samtidig med kommunedelplan bybane 
og gjelder den samme korridoren.  
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Arealplanlegging / områdeplaner  

“Hvis vi planlegger byene for biler og trafikk – får vi biler og trafikk.  
Hvis vi derimot planlegger for folk og møtesteder – får vi byer og steder i byen der mennesker kan 
møtes».         

PPS (Project for Public Spaces) 

 
 
I Stavanger kommune skal vi legge målene i kommuneplanen til grunn i alt gjør. Dette gjelder 
selvfølgelig også reguleringsplanene våre. Stavanger kommune driver i motsetning til mange andre 
kommuner en utstrakt planlegging i egen regi.  
I henhold til ny planlov er det kun kommunen som kan utarbeide områdeplaner. 
 

 
Stavanger kommune arbeider for tiden med 
områdeplaner i Jåtten Nord, Nore Sunde, Madla-
Revheim og Atlanteren. Disse er såkalte 
hovedutbyggingsområder, dvs. tidligere LNF-
områder, frigitt som utbyggingsområder i 
kommuneplanen: 
 
I tillegg ferdigbehandles områdeplan for Jåttåvågen 2 
i bystyret 14.05.2012. Ingen av disse områdene er 
foreløpig definert som pilotprosjekter i Framtidens 
Byer.   
 
 
Ill: www.pps.org 

 

Helhetlig innarbeiding av kvalitetskriterier og bærekraftig utvikling 

Ambisjonen for områdeplanleggingen at FBs målsettinger og kriterier skal innarbeides på en helhetlig 
måte innen alle fire satsingsområdene. Dette gjelder også områdeplaner og detaljreguleringsplaner 
innenfor den utbygde by. Den store utbyggingen, om lag 70 %, gjennomføres som prosjekter og 
ifylling i byomformingsområder, Urban sjøfront, Paradis- Hillevåg og Forus, og prioriterte større 
utbyggingsprosjekter, som Stavanger Forum, Bjergsted, Kvernevik lokalsenter. Det foreligger allerede 
overordnede planer for flere av disse.  
 
Områdeplaner skal utarbeides for Paradis, Hillevåg og Forusområdet. Det er avgjørende at en 
utvikling igangsettes i disse transformasjonsområdene, som ligger så sentralt til i forhold til bybåndet 
og hovedkollektivaksen nord-sør. Utbygging av tidligere industri-, havne, jernbaneområder er helt i 
tråd med nasjonale mål om en bærekraftig byutvikling.  
 
Det legges nå opp til et utstrakt samarbeid mellom kommunen og private utbyggere i byomformings- 
og hovedutbyggingsområdene.  
 
 
 
 
 
 

http://www.pps.org/
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Kommunedelplan sentrum  

 
Det er igangsatt arbeid med en ny kommunedelplan for Stavanger sentrum.  

Arbeidsplasser og tilgjengelighet 

Planen skal bl.a. ta stilling til hvordan sentrum kan romme flere arbeidsplasser, og hvordan 
tilgjengeligheten til og innenfor sentrumsområdet kan styrkes. Det utarbeides et planprogram som 
endelig fastlegger planens mandat og temaområder. Førstegangsbehandling forventes høsten 2012. 
 
 

Sentrumshalvøya 

Arbeidet med regulering av Sentrumshalvøya (plan 2222) er i hovedsak en verneplan. Vern av 
gatenett fra middelalderen, samt bygninger og fasader fra middelalder fram til nåtid, er en viktig del 
av planarbeidet. Det er samtidig viktig at Sentrumshalvøya utvikles videre, og at tilgjengeligheten til 
sentrum økes.   

Identitet, fortetting og tilgjengelighet 

Planen tar for seg de muligheter som finnes for ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygningsmasse, og mulige tomter for ny bebyggelse. Her kan spesielt Holmen nevnes som et område 
med mulighet for fortetting. Reguleringsplanen for sentrumshalvøya vektlegger at gaterom, plasser 
og smau skal opparbeides med forskjellig innhold, ulike funksjoner og høy kvalitet. Utvidelse av 
gågatenett, grønne områder og kollektivtilbud skal prioriteres.  
 
Gjennom arbeidet med Framtidens byer har Transnova gitt støtte til flere prosjekter med mål om økt 
tilgjengelighet til sentrum. Det pågår nå kartlegging av varelevering, analyser og forslag til nytt 
konsept for varelevering vil foreligge i 2012 med en førstegangs behandling i løpet av våren 2012. 
 
 

Jåttåvågen 2 

Området har en svært sentral lokalisering i regionen, midt mellom Stavanger og Sandnes og ved 
jernbanestopp og hovedbusstrasé.  Første fase av dette tidligere anleggsområde er utbygget som et 
flerfunksjonelt byområde med ca. 750 boliger og 5000 arbeidsplasser, samt bydelssenter og 
fotballstadion og med store offentlige uterom. 

Kvalitetsprogram 

Som forutsetning for utbyggingen ligger målsetting om redusert 
bilbruk. Kvalitetsprogrammet legger opp til en reduksjon av CO2 
utslipp i henhold til ambisjonene i FB og ordføreravtalen 
(20/20/20 innen 2020).  
 
Stavanger kommune eier det meste av Jåttåvågen 2 vurderer 
ulike utbyggingsmodeller for utviklingen av området. 
Delområder kan utvikles som pilotprosjekter. Områdeplanen 
kommer til politisk behandling i bystyret i mai 2012. 
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Atlanteren – «et levende nabolag – med naturen som lenke» 

Planområdet ligger på historisk grunn midt på Hundvåg, og tangerer Hundvåg Ring i nord.  
Atlanteren binder sammen de store grøntområdene på Hundvåg med Lundsneset i nordøst og 
Ulsnes/Trollskogen i vest.  Planen inneholder boliger, barnehage, sykehjem og nærservice i tett 
tilknytning til landskapet og den overordnede grøntstrukturen som både fungerer som rekreasjon og 
transport. Boliger skal planlegges med kort avstand inn til disse arealene. 
 
Sammen med mottoet for planen skal kontakten til grøntstruktur, stedets iboende historie, det åpne 
landskapet og utsikten til fjord og fjell danne omdreiningspunktene i planen.  
 
Det fokuseres på lokalklima, variasjon i boligtypologier og beboersammensetning hvor barn og unges 
hverdag og lek skal prioriteres knyttet til folkehelse. Områdeplanen legger blant annet disse 
kvalitetene til grunn: 

 gode kvalitative og klimatilpassede utearealer hvor vind og overvannshåndtering står sentralt 

 konsentrert boligutbygging som frigjør areal til offentlige friområder 

 boliger i tett kontakt med overordnet grøntstruktur inkl. grønne tak 

 redusert transportbehov gjennom tilrettelegging av gode og opplevelsesrike interne stier 

 robuste energi- og varmeløsninger 
Planområdet er ca. 390 dekar, mens utbyggingsområdet er ca. 260 dekar.  
Orienteringssak ble fremlagt på møte i KBU 24.11.2011. Høringsfristen utløp 27.01.2012. 
 
 
 

Jåttå Nord  

Utbyggingskonsepter 

For Jåttå nord ønsker en fokus på utbyggingskonsepter som har en forsvarlig miljøprofil.  
Innenfor området skal det settes av areal for bydelens behov mht. idrettsarealer, offentlige tjenester, 
forsamlingslokaler og institusjoner i tillegg til å tilrettelegge for boligbygging. Det er en målsetting å 
legge til rette for redusert privatbilbruk og god tilgang til kollektive reisemidler som buss og tog.   

Trafikk og transport 

Utviklingen av området har utfordringer knyttet til trafikale forhold på grunn av høy trafikkbelastning 
på omkringliggende veinett. Området ligger tett opp til kollektivaksen langs fv44 og togstopp i 
Jåttåvågen og strategisk i forhold til sykkelveger og mulighet for høy sykkelandel. Tilrettelegging for 
elbiler og bilkollektivordninger er aktuelt for å redusere utslipp fra transportsektoren. 

Energi- og varmeløsninger 

Prinsippet om null-utslipp og bruk av fornybare energikilder skal legges til grunn ved valg av energi- 
og varmeløsninger. Dette har betydning både i forsyningen av energi til området, på materialvalg, 
valg av hustyper, plassering av bygg i forhold til sol og vind, isolasjon mv.  

Folkehelse 

Styrking av den generelle folkehelsen er et prioritert område både fra sentralt og lokalt hold.  
Det vil være fokus på folkehelse i planarbeidet ved å ha spesielt fokus på tilrettelegging for 
uteaktiviteter i nærmiljøet, bruk av sykkel og gange som transportmiddel. 
 
Det er varslet oppstart av kommunedelplan for området. Plantypen vil bli omgjort til områdeplan. 
Det forventes vedtak på områdeplan i løpet av 2013. 
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Transportplaner og prosjekter 

Sykkelsatsing 

Arbeidet med satsing på sykkel 
som framkomstmiddel økes, med 
langsiktig planlegging og konkrete 
tiltak for gjennomføring. 
 
 
     Ill: skjermdump www.sykkelloftet.no  

 
Sykkelsatsingen fører til at vi i løpet av året oppretter en egen prosjektorganisasjon ledet av avdeling 
for Park og vei, for å styrke og gjennomføre på en helhetlig måte. 
 

Sykkelstrategi med handlingsplan 2011-2015 

Målet er å øke andelen som bruker sykkel til og fra arbeid/skole fra 12 til 16 % innen 2015.  
Strategien satser på fysisk tilrettelegging av hovedrutene, drift og vedlikehold, informasjon og 
kampanjer.  
 

Kollektivløsninger  

Utbygging av kollektivfelt Rv 509 

Det pågår arbeid med reguleringsplan for kollektivfelt og tosidig gang- og sykkeltilbud langs rv509. 
I konsekvensutredningen skal en vises til hvordan dette prosjektet bidrar til reduksjon CO2. 
Planforslaget vil bli lagt på høring i 2012. 
 
Statens vegvesen vil igangsette planarbeid for den gjenstående strekningen langs Rv 509 uten 
kollektivfelt. Det er viktig at dette arbeidet samkjøres godt med områdeplanen for Madla-Revheim, 
slik at en får til gode løsninger.  

Kollektivprioritering på Forus 

Det pågår arbeid med kollektivprioritering gjennom næringsområdet på Forus.  
 
Kollektivbro over E39 er under utbygging som en etappe av kollektivfeltet gjennom Forus øst-vest. 
Samtidig pågår det regulering for kollektivprioritering gjennom Forus nord-sør.  
Det planlegges også trafikkstyringstiltak med signalanlegg i Forusområdet som et strakstiltak for 
kollektivtrafikken.  

Midtstilt kollektivfelt Fv 44 

Statens vegvesen holder på med videre utbygging langs Fv 44. Det er planer for midstilt kollektivfelt 
fram til Stasjonsvegen.  I 2011 ble det åpnet en strekning med midstilt kollektivfelt i Hillevåg. 
 

Belønningsordningen/bypakker  

Nasjonal transportplan 2014-2023 er sendt på høring våren 2012.  
Det signaliseres en sterk satsing på kollektivtrafikk i de større byene, koblet opp mot forpliktende 
avtaler om reduksjon i biltrafikk. 

http://www.sykkelloftet.no/
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Pilotprosjekter arealbruk og transport 

Private utbyggere i samarbeid med Stavanger kommune 

2020park- helhetlig områdeutvikling, næring og bolig 

«2020park» har søknad til behandling om pilotprosjekt områdeutvikling 
i Framtidens bygg med programmering for både bolig og næring.  
Sammenhengende grønne strukturer og gjennomretting av biotoper er 
sentralt. Overvannshåndtering og klimatilpassing er store utfordringer. 
 
2020park har ambisjon om sertifisering til Breeam Community. 
Tett og bredt samarbeid som gir kompetanse for begge parter. 
Ill: Lund Hagem arkitekter  

 

Hillevåg næringspark – områdeutvikling og næringsbygg 

Hillevåg næringspark vurderer grunnlag for pilotprosjekt innenfor 
områdeutvikling.  
Prosjektet tenkes gjennomført med passivhusstandard NS3701 
næringsbygg og representerer nytenkning innen energigjenvinning ved 
bruk av spillvarme og fjerning av lukt fra kjernevirksomhet fabrikk. 
Prosjektet kan gi et løft for hele bydelen.  

 ill: Link Arkitektur 
 

 

Eget helhetlig områdeprosjekt 

Madla-Revheim, «10 minutters-byen»  

Planen legger til rette for en framtidsrettet og 
klimavennlig byutvikling, som er optimalt tilpasset 
landskapet, tilgrensende jordbruksvirksomhet og 
regionale beliggenhet. Målet er å utvikle «10 
minutters-byen», et mangfoldig bymiljø med korte 
gangavstander og med nære relasjoner (naboskap) 
mellom boliger og ulike daglige gjøremål.  
 
Arealutnyttelsen skal spesielt ta hensyn til mangfold 
og helhet, by og landskap, hverdagsliv og bomiljø, 
bebyggelse og grøntstruktur henger sammen og 
utnyttes aktivt for å skape gode møteplasser.   
 
Det åpne landskapet med grønne marker og utsikt 
over Hafrsfjord har storslåtte kvaliteter for 
opplevelser med potensiale som identitetsskapende 
faktor og attraktivt for framtidig byutvikling.  

 Ill: Byplan 

 
Det er utarbeidet forslag til planprogram og stedsanalyse for områdeplanen for Madla/Revheim. 
Planområdet er på ca. 1400 dekar og omfatter utvidelse for kabeltrasé. Aktuelt planområde for 
utbygging er på ca. 780 dekar.  Høringsfristen gikk ut 17.02.2012.  
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Sykkelløftet 

Målet med Sykkelløftet er å motivere 
arbeidstakere i bedriftene i regionen til å 
sykle til jobb minst en dag i uken.  
 

20 % av jobbreisene på sykkel 

Hensikten med dette er å fremme sykkelen som et enestående framkomstmiddel i en region med 
korte avstander og gunstig klima, og øke andelen jobbreiser på sykkel til ca. 20 %.  
Kommunen er som arbeidsgiver med på å få ansatte til å sykle til jobb minst en dag i uken.  

Mobilt sykkelverksted 

Transnova har gitt tilsagn om støtte til å utarbeide forretningsplan for mobilt sykkelverksted.  

Samarbeid 

Sykkelløftet er et samarbeidsprosjekt mellom Næringsforeningen i stavangerregionen, kommunene 
Stavanger og Sandnes, Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune.  
Egen prosjektleder hos Næringsforeningen. Stavanger kommune er med i styringsgruppen.  
 

Mobilitetsplan  

Kommuneplanen stiller krav om mobilitetsplan. Prosjektet skal bidra til å se verktøy for 
mobilitetsplanlegging i saksbehandlingen i sammenheng. Det skal bidra til å iverksette bestemmelsen 
med mal for saksbehandling og veileder for utarbeidelse av mobilitetsplan samt en første evaluering 
av bestemmelsen. Prosjektet skal utvikle og igangsette evaluering av bestemmelse om mobilitetsplan 
og bidra til erfaringsoverføring i andre kommuner.  
 
Med utgangspunkt i Forusområdet skal prosjektet videreutvikle samarbeidet med etablerte 
virksomheter om mobilitetsplanlegging og tilrettelegging for økt gang, sykkel og kollektivtransport og 
knytter seg til kommunedelplan parkering Forus og kartlegging av Forusbedrifter i forbindelse med 
forbedret busstilbud området.  
 
Prosjektet er et samarbeid mellom Sandnes, Sola og Stavanger. Kommunene samarbeider med 
Asplan Viak, IRIS, Forus Næringspark og Næringsforeningen i Stavanger-regionen. 
Prosjektet startet i 2010 og skal avsluttes i løpet av 2012. 
 

Reisevanekartlegging og tiltak 

Bedriftsrettet satsing på reisevanekartlegging og tiltak for sykkel og 
kollektiv søkes forsterket i år. Vi arbeider med tema på ulike måter og 
legger fram forslag i løpet av høsten 2012.  
 
Det er lagt opp til et tettere samarbeid med Sykkelløftet om profilering 
og formidling av bedrifter som gjør mye bra for endring i reisevaner.  
 
Det drøftes opplegg sammen med Grønn By, Sykkelløftet, Kolumbus og 
andre viktige partnere. Kobles sammen med konkret årlig måling av 
endring i reisevaner for deltakende bedrifter.  
 
 
Ill: skjermdump www.sykkelloftet.no  
 

http://www.sykkelloftet.no/
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Reisevaneundersøkelser 

Flere og flere bedrifter har gjennomført bedriftsreisevaneundersøkelser.  
Disse vil være en viktig pekepinn på om hvorvidt vi lykkes med arbeidet med å endre reisevanene i 
mer miljøvennlig retning.  Analyser og utredninger av data vil bli viktig i alt planarbeid framover.  
Det vil foreligge ny regional reisevaneundersøkelse i 2012. 
 

Sykkelstamvei 

Sykkelstamvegen er en pilot i norsk sammenheng. Dette er en sammenhengende sykkelveg, 
utelukkende for syklister, hvor det skal være mulig å holde høy fart mellom Stavanger, Forus og 
Sandnes. Dermed oppnås en reisetid som skal kunne konkurrere med privatbil som vil kjøre i kø i 
rushtiden. Statens vegvesen starter opp reguleringsplan for sykkelstamvegen i 2012.  
 

ATP- modellen 

Areal- og transportplanleggingsmodellen (ATP-modellen) er både en metode og et planverktøy som 
er utviklet for å vise sammenhengen mellom arealbruk og transportbehov/-tilbud. 
 
Det arbeides aktivt med implementering og anvendelse av ATP-modellen i kommunens planarbeid.  
 
Vi bruker modellen til å gjøre analyser og vurderinger av tilgjengelighet til og innenfor 
sentrumsområdet og i prosjekter som blant annet bybåndsanalysen) og hovedruter for sykkel.    
 
 

Konsept for varelevering i sentrum 

Vi gjennomfører et forprosjekt knyttet til varelevering, og 
utrede et konsept for videreutvikling og supplering av 
konsept for varelevering i sentrumskjernen.  

Revitalisere arealer 

Arbeidet med reguleringsplan for sentrumshalvøya har vist at nye prinsipper for og organisering av 
transport av personer, varer og avfall til og fra sentrumskjernen både kan bidra til å redusere 
klimagassutslipp og samtidig revitalisere arealer som i dag er utilgjengelig eller lite brukt.   
 

Økt tilgjengelighet til sentrum 

Dette har gitt grunnlag for et felles prosjekt mellom Stavanger og Sandnes der fellesnevneren er nye 
måter å organisere og øke tilgjengeligheten til sentrumskjernen.  Prosjektet er støttet av Transnova. 
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2. Stasjonær energi 

«Kan det måles, kan det styres…» 
 

Energistrategi for kommunale bygg 

Stavanger kommune (Stavanger eiendom) skal utarbeide en sak som omhandler strategi for 
energivalg i kommunale bygg. Strategien skal gi klare føringer for arbeidsmetodikk og utredning av 
ulike energikonsepter som kan være aktuelle for de ulike prosjektene som skal gjennomføres.  
 

Lavt klimagassutslipp og energiforbruk som forutsetning 

Hovedhensikten er å få alle involverte aktører i et byggeprosjekt til å ha beslutningsgrunnlag basert 
på lavt klimautslipp og energiforbruk i alle prosesser fra planleggingsstadiet til bygget går over i drift- 
og vedlikeholdsfasen.  
Hvilke statlige støtteordninger som finnes, og hvordan disse kan og bør benyttes vil bli belyst. 
 

Energiløsninger og kostnader sett i sammenheng 

Stavanger kommune (Stavanger eiendom) skal gjennom energistrategien søke å finne de best mulige 
energiløsninger og konsepter som medfører at ferdig bygg har et så lavt energiforbruk og 
klimagassregnskap som mulig.  
 
Et av de viktigste punktene her er at alle energiutredninger som gjøres og legges frem for politisk 
behandling skal vise hva de ulike energiløsningene koster, både i drift- og investering slik at 
prosjektets totale kostnader basert på levetiden legges til grunn.  
 
 

Klimagass- og LCC-regnskap (livssyklusregnskap/ life cycle cost) 

 
Som oppfølging av forpliktelsene i den europeiske ordføreravtalen 
og FB om reduksjon av CO2-utslipp fra byggebransjen, bør 
dokumentasjon knyttet til energi- og klimagassregnskap forbedres 
som del av beslutningsgrunnlaget.  
 
Det er et mål at alle nye prosjekter med oppstart i 2012 skal ha 
følgende dokumentasjon som en del av beslutningsgrunnlaget i 
tidligfase, og som en integrert del av planleggings-, prosjekterings- 
og byggeprosessen.  
 

                  Ill: Stein Stoknes/futurebuilt 

 

 Klimagassregnskap (med statsbyggs verktøy) 

 Energiberegning etter forskriftskrav og for passivhus (eventuelt energimerke grønn A) 

 LCC-regnskap skal utarbeides og samsvare med energiberegningene for alternativene 
forskriftskrav og passivhus (eventuelt energimerke grønn A) og inngå i beslutningsgrunnlaget. 

 LCC «asbuilt» skal utarbeides og inngå som grunnlag for drift- og vedlikeholdsplanlegging 

 Konsekvenser av klimatiltak (verktøy utarbeidet av KS) 

 Konsekvenser av klimatilpasset materialvalg (grønne tak, som tåler økt nedbør, CO2-binding) 
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Energibruk i kommunale bygg 

 
Vi skal kartlegge energibruk i kommunale formålsbygg gjennom vårt nye energioppfølgingssystem 
(EOS). Stavanger kommune forvalter ca. 750 000 m2 bygningsmasse og 2500 boliger. 
 
Basisdata fra vårt fagsystem, med tilhørende energimålere, utveksles med EOS. Forbrukspunkt og 
energimålere knyttet til kommunale bygg får forbruksdata ukentlig fra netteier Lyse, og lastes inn i 
vårt EOS. Integrasjonen ble gjennomført i 2011. 
 

Indikatorer 

I løpet av 2012 utarbeides egne indikatorer for energi i målstyringsverktøyet BASIS for å kunne 
rapportere på fokusområdene gitt i klima- og miljøplanen 2010-2025.  
 

Energireduksjon 

Det er koblet opp 55 eiendommer som sentralstyres og overvåkes fra Driftssentralen i Olav Kyrres 
Gate 19.  
I 2012 er målet å oppnå en energireduksjon på 10 %, sammenlignet med 2010 for disse 55 byggene. 
 

Driftsmeldinger og alarmer tekniske anlegg 

Det er et mål å få en effektiv håndtering av driftsmeldinger og alarmer fra tekniske installasjoner som 
er koblet opp til Driftssentralen.  
 
I løpet av 2012 skal anskaffelsen ferdigstilles og kontrakt inngås. Anbudsprosessen er et av 
pilotprosjektene i NHOs leverandørutviklingsprogram for innovative offentlige anskaffelser og skal 
effektivisere behandlingen av driftsmeldinger og alarmer. 

 

Prosjekteringsanvisninger 

Stavanger eiendom utarbeidet i 2011 prosjekteringsanvisninger for tekniske installasjoner.  
Hensikten med anvisningene er å sikre at riktige systemløsninger blir levert i Stavanger kommune 
sine prosjekter, samt at overgang fra byggefase til driftsfase skal gå så sømløst som mulig.  

God ressursutnyttelse og kvalitet på leveranser 

Formålet er å sikre god integrasjon mellom byggherrens tekniske systemer på de ulike eiendommene 
og gi god ressursutnyttelse i etablert driftssentral gjennom en sentralstyring og overvåking av lokale 
bygg automasjons/SD-anlegg via IP-adresser på kommunens TCP/IP-nettverk.  
 
Det vil medføre at tekniske anlegg i eksisterende og framtidig bygningsmasse som skal kobles til 
kommunens driftsportal, blir av samme minimumskvalitet og har standardiserte systemløsninger.  
 

Prosjekteringsanvisninger for alle prosjekter fra og med 2012 

Anvisningene tas i bruk i alle prosjekter med oppstart 2012, og vedlegges alle tilbudsforespørsler 
initiert av Stavanger kommune som et krav til funksjon og valg av tekniske løsninger. 
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Energimerkeordningen 

Alle næringsbygg større enn 1000 kvadratmeter energimerkes 
innen utgangen av 2012. 

Anskaffelsesprosess før gjennomføring 

I 2012 skal det etter en foregående anskaffelsesprosess, inngås en rammeavtale med utførende 
leverandør. Det antas at det gjennomføres energimerking av 20-30 bygg det første året. Det skal 
søkes Enova om kartleggingsstøtte og støtte til energieffektiviseringstiltak- og konverteringstiltak. 

2 millioner årlig til energimerking 

Stavanger kommune har i 2012 bevilget 2 millioner kroner årlig i en fireårig periode for å 
energimerke kommunale bygg etter «Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av 
tekniske anlegg», FOR-2009-12-18-1665, (energimerkeforskriften som trådte i kraft 1. juli 2010). 
 

Energimerket består av energikarakter og oppvarmings-karakter. 

Energikarakter 

Energimerkeordningen benytter begrepet karakter og legger levert 
energi til grunn. Ordningen ivaretas av NVE (Norges vassdrags- og 
energidirektorat) på oppdrag fra OED (olje- og energi-dept.). 
Energikarakterene går fra A til G og er basert på beregnet levert 
energi, der energikarakteren C er tilsvarer krav i TEK 07. 

Oppvarmings-karakter 

Oppvarmingskarakteren knyttes til installert energikilde, og forteller 
i hvor stor grad en bygning kan varmes opp med noe annet enn 
fossilt brensel og strøm, og gis med fargekode rødt til grønt. 

 

 

Energiledelse (sertifisering) 

Den internasjonale standarden i Energiledelse ISO 50001 er nå fastsatt og vil erstatte Norsk Standard 
NS-EN 16001 i løpet av 2012.  
 
ISO 50001 vil gi offentlig og privat sektor et styringssystem for å øke energieffektiviteten, redusere 
kostnader og forbedre energiytelsen. ISO 50001 som nå er fastsatt er planlagt å erstatte EN 16001 i 
løpet av 2012. 

Behov for energiledelsesadferd 

Stavanger kommune vil vurdere om standarden skal benyttes for å få et rammeverk og en 
energiledelsesadferd som kan fremme energieffektivitet gjennom hele organisasjonens forsynings- 
og produksjonskjede. 
 

Energi- og klimaplan for bygg  

Det er behov for å oppdatere energi- og klimaplanen for kommunale bygg som ledd i 
gjennomføringen av tiltak nevnt over. 
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Støtteprogram fra Enova 

 
Enova støtteprogram gjelder både for nybygg og eksisterende 
bygningsmasse.  
 

Utredning nybygg 

For alle nye byggeprosjekter skal kommunen søke støtte fra Enova til utredning etter passivhus-
konseptet. Utredningsstøtten gis som et engangsbeløp for hvert byggeprosjekt for å utrede 
muligheten til å oppgradere prosjektet til passivhus-standard.  
 
Utredningen for prosjekter skal resultere i et energi- og miljøregnskap som skal vise forskjellen 
mellom «dagens nivå» og hvordan dette vil slå ut dersom det bygges etter passivhus-standarden.  
 
Forskjellen i energikostnader i driftsfasen og mindre investering i blant annet varmeanlegg må 
komme klart frem i utredningen. Utredningen inngår i beslutningsgrunnlaget som fremlegges politisk 
i forprosjektene. Blir passivhuskonseptet vedtatt, skal kommunen søke Enova om støtte til passivhus. 
 

Energikartlegging kommunale bygg 

Energikartlegging i kommunale bygg vil bli gjennomført som et eget prosjekt der energimerking skal 
inngå som en del av oppdraget.  
 
Stavanger kommune vil søke Enova om kartleggingsstøtte i flere omganger for grupper av bygg med 
samlet areal på 100000m2 for hver søknad. Hver søknad utløser en støtte på kr 100000.  
 
Prosjektet har oppstart i juni 2012 og vil pågå løpende.  
 

Støtte til eksisterende bygg  

Støtte til eksisterende bygg har en søknadsprosess med predefinerte tiltak som fylles ut for hver 
eiendom/bygg og som gir ut et normert spart energitall i kWh.  
 
Minimum innsparing må være minst 10 %, noe som medfører at flere tiltak må gjennomføres på en 
enkelt eiendom for å utløse støtten. Støttebeløpet har ligget på rundt 60 øre/kWh.  
 

Energifokus i hele byggets levetid 

Stavanger kommune(Stavanger eiendom) fremmer en søknad som omfatter eksisterende bygg med 
omfattende vedlikeholdsbehov og bygg som i handlingsprogrammet for rehabilitering.   
 
Samlet vil tiltak på disse byggene kunne kvalifisere for å få utløst støtte fra Enova. Samtidig vil dette 
medføre at vi får inn energifokus både i drift- og vedlikeholdsfasen og prosjekt/rehabiliteringsfasen.   
 
Prosjektet skal ha en varighet på 5 år og kommunen vil fremme søknad til Enova høsten 2012.        
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Oljefri 

Arbeidet er blitt forsinket i fremdrift av flere grunner.  
Vi arbeider med å få finansiering og samarbeidsmodeller 
på plass. 
 

Stavanger kommune kan bidra med midler fra Stavanger Eiendom. Det er en forutsetning at Sandnes 
kommune og øvrige aktører også bidrar. Vi avventer respons fra disse før vi går videre.  Det er behov 
for å etablere en prosjektgruppe for planlegging, finansiering og gjennomføring av prosjektet.  
 
 

Hillevåg bydel 

Kunnskapen om energibruk i bygg er i dag mangelfull, og det er spesielt behov for å vite mer om 
formålsfordelingen av energibruken. Det er aktuelt å gjennomføre en rekke tiltak for å avdekke 
energisparepotensialet og forsøke å realisere dette. 
 
Stavanger kommune ser på muligheten for et prøveprosjekt innen energieffektivisering for et 
delområde i Hillevåg bydel, med målsetting å realisere energieffektiviseringspotensialet for et 
område. Det legges opp til et integrert samarbeid mellom NVE, Enova og Husbanken.  

Forprosjekt 

Arbeidet med kartlegging i bydelen, prosjektbeskrivelse og forprosjekt kan starte høsten 2012. 
Prosjektet sees i sammenheng med «oljefri» og må koordineres mot øvrig planarbeid. 
 
 

Eksisterende bygningsmasse 

Rehabilitering 

Stavanger kommune skal kartlegge og prioritere egne rehabiliteringsprosjekter og velge framtidige 
piloter innenfor ulike bygningskategorier. Det er nødvendig å kartlegge behov og muligheter for bruk 
av fornybare energikilder som sol, vind og jordvarme. Vi vil i løpet av perioden prioritere 2-4 
prosjekter som kan være gode eksempler og gi oss ny kunnskap. 
 

Verneverdig bebyggelse 

Framtidens byer nasjonalt ønsker å få fram et eller flere pilotprosjekter som kan vise hvilke 
miljøambisjoner man kan oppnå for en verneverdig bygning som skal ombygges eller renoveres.  
 
Dette er bygg hvor det ikke vil være mulig å oppnå passivhusstandard av hensyn til vernet, men hvor 
det er ønskelig å vise et forbilde innenfor gjeldende rammebetingelser.  
 
Det er aktuelt å starte arbeidet med en lokal veileder for å kartlegge muligheter og utfordringer 
knyttet til dette. Byantikvaren og riksantikvaren er viktige aktører i arbeidet.   
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Regional strategi for energi- og varmeløsninger  

Målet var å utarbeide en regional energi- og varmeplan for å sikre en optimal bruk av lokale og 
regionalt tilgjengelige energikilde, med sikte på å gi en lavere og mer miljøriktig energibruk, og 
redusere klimagassutslippene, med nevnte effektmål og resultatmål i bestillingen.  
 
 
Effektmål 
Disse kriteriene lå til grunn ved rangering av alternative systemløsninger i enkelte delområder, og for 
den samlede energi- og varmeplanen. 

 Utslipp til luft  

 Forvaltning av energiressurser  

 Forsyningssikkerhet 

 Helhetlig analyse 

Resultatmål  

Den regionale energi- og varmeplanen som skal utarbeides bør derfor:  

 anbefale optimal energi- og varme/kjøleforsyning i ulike type områder med 
utgangspunkt i kunnskap om eksisterende og planlagt bebyggelse 

 anbefale om bestemmelser og retningslinjer kan innarbeides i kommuneplanen for å 
medvirke til at anbefalingene for optimal energi- og varmeforsyning i størst mulig grad 
etterleves 

 oppsummering av kunnskap og erfaringer som er tilegnet gjennom dette prosjektet og 
andre pågående prosjekter innenfor geografisk avgrensete områder 
(referanseprosjekter) 

 

Strategi for energi- og varmeløsninger 

Dokumentet som foreligger, er ikke en energi- og varmeplan, men en anbefalt strategi for det videre 
arbeidet med å utarbeide felles og egne planer for energi- og varme/kjøling i regionen. 
Dokumentet skisserer nye mål og tiltak som bør iverksettes for å nå ambisjonene. 
 
Strategien gir overordnete føringer og anbefalinger knyttet til energi- og varmeløsninger for 
kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Rennesøy og Bybåndet sør i Klepp og Time.  
Strategien er forankret i kommunenes klima- og energiplaner, Regionalplan for klima og energi og 
forpliktelsene Stavanger og Sandnes har i Framtidens Byer.  
 
Ansvarliggjøring, organisering og finansiering må tas opp som del av prosessen framover.  
Parallelt må kommunene følge opp de føringer planen gir i sitt kommuneplanarbeid, 
områdeplanlegging, kvalitetsprogram med mer.  
 
Strategidokumentet legges ut på høring med høringsmøte i mai og sluttbehandles i september. 
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Pilotprosjekter - framtidens bygg   

 
Framtidens Bygg lærer oss å prosjektere og bygge med innovative løsninger og være forberedt på 
skjerpede krav og forskrifter som kommer. 
 
God arkitektonisk utforming, gode miljøkvaliteter, universell utforming og ivaretakelse av viktige 
kulturhistoriske verdier blir samtidig viktig for at prosjektene skal kunne være et positivt bidrag til 
bymiljøet. Pilotprosjektene skal redusere klimagassutslippene med 50 % av det som er normalt i dag, 
både fra byggeprosessen og i driftstiden etter at bygget er ferdig, slik at vi kan få ny kunnskap og 
erfaringsgrunnlag for å bygge morgendagens klimanøytrale bygg- og bolig områder.  
Pilotprosjektene i Framtidens bygg tilfredsstiller også kravene til BREEAM sertifisering.   
 
Status nasjonalt pr mars 2012 
Det finnes nå pilotprosjekter i 8 av de 11 byene som deltar i satsingen på Framtidens 
bygg.  Ambisjonen er å etablere minst 2 pilotprosjekter i hver av byene i form av 
områdeutvikling, gruppebebyggelse eller enkeltbygg.  
• snart 17 godkjente pilotprosjekter (3 i Stavanger) 
• 2 referanseprosjekter (1 i Stavanger) 
• 4 ligger til godkjenning (Hinna Park/Troll) 
• 1 godkjent områdeprosjekt 

• 5 områdeprosjekter på trappene (2020 Park) 
  

Prosjekter under bygging 

Husabøryggen bofellesskap, Hundvåg 

Ferdigstilles februar 2013. 
 
 
 
 
 
Ill: Brandsberg Dahls Arkitekter 

 
 

Vålandshaugen barnehage, Våland 

Ferdigstilleles i november 2012. 
 
 
Ill: Abakus Arkitekter 

 

 

Østre Hageby  

Ny privat utbygger, Base Property, har kjøpt pilotprosjektet 
Rosenvang familieboliger på Storhaug. Utbygger ivaretar de 
samme kvalitetskriteriene og vilkår som pilotprosjektene i 
Framtidens bygg. Byggestart innen 2013. 
 
Ill: Eder Biesel arkitekter 
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Nye prosjekter 

Hinna park har sendt søknad om pilotstatus for 
administrasjonsbygget «Troll», med sentral plassering i 
hovedaksen mot skråtårnet i Jåttåvågen.  
 
Troll er et av prosjektene som ligger inne til godkjenning, 
 som vi venter avklaring på.  
 
 
 Ill: Eder Biesel arkitekter 

 

Andre:  

Kristianslyst skole 

Skolen er kommunens første skole som bygges etter passivhusstandard.  
Stavanger eiendom sine prosjekteringsanvisninger for tekniske installasjoner er benyttet sammen 
med kvalitetskriteriene til Framtidens bygg/NAL Ecobox.  
Byggestart mot slutten av 2012, ferdigstillelse ved skolestart 2013. 
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Opplæringspakker 

Pluss energi lekehytter på Slåtthaug og Bamsefaret barnehager. 

Det er Godalen VGS som bygger lekehyttene i et samarbeid med 
Stavanger kommune/FB.  
 
Koordinering mellom de ulike yrkesfag og tilpasning til 
undervisningsplanene har vært utfordrende for skolen, og 
medført at ferdigstillelsen er utsatt flere ganger.  
Prosjektet har skapt stor oppmerksomhet med en rekke 
delegasjoner og tilreisende for å lære av opplæringsprosjektet.  
 

Elevene ved Godalen får anledning til å ta flere befaringer til Vålandshaugen passivhusbarnehage for 
opplæring, som en integrert del av undervisningen på utvalgte dager.  
 

Vålandshaugen barnehage håndverkere/byggebransje 

I forbindelse oppføring av ny passivhus barnehage på Vålandshaugen, gjennomfører vi et 
opplæringsprogram/kursrekke for håndverkere utførende ved Vålandshaugen barnehage, hvor hvert 
enkelt foredrag legger vekt på det de skal utføre i nær fremtid. 
Vi skal utvikle konseptet videre med flere samarbeidspartnere. 
 

Passivhus 

Lavenergiprogrammet utarbeider «Kunnskapsmoduler for 
opplæring i passivhusbygging»  
Stavanger kommune deltar i referansegruppen med godkjent 
passivhusarkitekt Dag Sondre Boger fra Abakus arkitekter. 
 

 

Samarbeid med Universitetet i Stavanger (UIS) 

UIS har deltatt i opplæringsprogrammet for 2011 på lavenergi og passivhuskurs i regi av FB i 2011, 
sammen med elever og faglærere fra Godalen.  
 
UIS har nå kommet med forespørsel til FB om muligheten for samarbeid på ulike tema. Vi har 
innledet dialog og skal utarbeide et eller flere samarbeidsprosjekter sammen.  
 

Godalen videregående skole 

Vi vil videreutvikle samarbeidet med Godalen VG skole, med bakgrunn i erfaringene fra lekehyttene. 
Godalen utarbeider skisse til ny samarbeidsmodell som del av fagplan i vk1 og 2, og det søkes 
samarbeid med flere aktører.   
 

Samarbeid Grønn by 

Vi har et samarbeid med Grønn by om frokostmøter og seminarer. 
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3. Forbruksmønster, innkjøp og avfall 

 

Forbruksmønster 

Miljømarkeringer året rundt 

Earth Hour 31.mars 

Stavanger kommune har deltatt hvert år siden 2008.  
Kampanjen er et globalt og visuelt uttrykk for folks vilje og evne til å stå 
sammen mot klimaendringene. «Vis at du vil være en del av løsningen: Slukk 
lyset for klima og natur – og gjør mer». 

Utvides med «Bykampen» 

For 2013 planlegges den i større omfang og det vurderes også deltakelse i 
WWF sin kampanje, Bykampen. Kampanjen har stort mediefokus og det er viktig å delta, men en 
betydelig jobb å mobilisere bredt. Earth Hour 2012 gjennomføres etter modell fra tidligere år.  
 

Den internasjonale fairtradedagen 12.mai  

 
I mai hvert år feires den internasjonale Fairtrade dagen rundt om i hele verden 
– det gjør vi også i Østervåg i Stavanger sentrum.  
 
Vi synliggjør aktører i kommunen som forhandler etisk og økologisk produserte 
varer, i tillegg til å gi informasjon om arbeidet og viser mangfoldet av 
fairtrademerkede produkter. 
 

 
I samarbeid med Fair Play Design inviterer kommunen byens befolkning til å 
feire dagen med etiske varer, informasjon fra ulike organisasjoner og annen 
underholdning. Det blir Fairtrade-parade, musikk fra Mai Jazz, 
sjongleringsverksted og ansiktsmaling for barn i alle aldre, moteoppvisning, 
rebusløp m.m.   
Du møter Tromlingane, Natur og ungdom, Grønn hverdag, Amnesty 
International, Steinerskolen i Stavanger og mange flere i fri dressur i Østervåg.  

 
 

Verdens miljøverndag 2.juni  

 Hvert år markeres Verdens miljøverndag, tirsdag 5. juni, som er en offisiell 
FN-dag, over hele verden, også i Stavanger. 
 
Dagen starter med Folkefrokost – økologisk, lokalt produsert og/eller 
Fairtrade-mat. Det blir utstilling av elbiler og el sykler, utstilling om truet 
naturmangfold, quiz, bruktmarked, økologisk marked, miljøgudstjeneste,  
 

Verdens Miljøverndag 2012 gjennomføres etter samme opplegg som i 2011, etter vedtak fra den 
politiske styringsgruppen for Lokal Agenda 21-arbeidet. 
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Grønt flagg markering i barnehagene, 5.juni 

Stavanger har de siste 4 år jobbet systematisk med sertifisering av alle virksomheter og under 

Verdens miljøverndag 5. juni samles alle kommunale barnehager til markering av at alle har fått 

Grønt Flagg eller er i gang med arbeid for å få det. Markeringen blir med Mosvangen camping og 

kobles sammen med en miljømarsj fra Eiganes. 

Alle barnehagene får boka «Grønne barn» i gave fra FB. 
 

Miljøsøndag – «grønn, gratis, gøy» 

Kommunen inviterer til et samarbeid med andre offentlige myndigheter, næringsliv, organisasjoner 
og innbyggere for å skape en aktiv og morsom dag i byen søndag 2. september.  
 
Miljøsøndag skal gi en ny og spesiell opplevelse av Stavanger, spesielt sentrum og sentrumsnære 
områder og bydeler. Bedrifter, organisasjoner, foreninger og folk flest inviteres med til å gi liv til 
gater og plasser. Denne dagen kan man ferdes til fots, på sykkel, rulleskøyter, vi kan oppleve natur, 
kultur og mange opplevelser, samt delta i ulike aktiviteter.  
 
Miljøsøndag skal bidra til å informere om og fremme miljøvennlig transport og bidra til å vri folks 
reisevaner. Det igjen skal bidra til reduserte klimagassutslipp og mindre negative virkninger på 
miljøet fra transportsektoren.  
 
Arrangementet er Stavangers hovedsatsing i forbindelse med den europeiske mobilitetsuken. 
 

Europeisk mobilitetsuke 16.-22.sept - «bevegelse i riktig retning»  

 
Den europeiske mobilitetsuken 
feirer i år sitt 10-årsjubileum.  
I 2012 er slagordet "Bevegelse i 
riktig retning", med bærekraftig 
mobilitet som tema. 

  
Målet er å skape byer med ren luft og høy livskvalitet, og med lite støy og trengsel. Når flere beveger 
seg til fots og på sykkel, blir folkehelsen bedre, og byene blir mer levende og attraktive. 
Statens vegvesen/Vegdirektoratet har nasjonalt koordineringsansvar, og Sandnes har ledelsen i vår 
region. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mobilitetsuken.no/
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Økologisk mat 

Prosjektet har fått finansiering i 2012, i hovedsak videreføres de samme aktivitetstypene for 

barnehagene, skoler/SFO og kantinene i regionen.  

"Fem grønne om dagen" i barnehagene 

 matkurs for barnehageansatte med Unge Kokker 

 kurs i å lage en kjøkkenhage 

 inspirasjonssamling hos Steiner barnehagen Bukkene Bruse 

 temabesøk på Ullandhaug økologiske gård for inntil 18 barnehager 

 foredrag for personale og/eller foreldre etter forespørsel 

"Fem grønne om dagen" i skolesektoren  

 matkurs for Mat og helse-lærere og SFO-ansatte med Unge Kokker 

  fagdager og gårdsbesøk for Godalen videregående skole og eventuelt andre skoler 
 
Kantinene 

 årstidskampanjer 3-4 ganger i året i Stavanger  

 2-3 ganger i Sandnes 

 studietur til Godt Brød og to gårder på Randaberg våren 2012  

 studietur til flere gårder i Sandnes høsten 2012 

 personalforedrag etter behov 

 besøk til Stavangers hoved kantine fra kantiner i regionen og andre steder i Norge 
 

Økologisk marked fra 5.mai 

Økologisk marked holdes første lørdag i måneden fra mai til oktober på «Petriplassen» utenfor 

Aftenblad-bygget i Stavanger f.o.m. lørdag 5. mai. Lokale produsenter, foredlere, grossister, butikker, 

kafeer m.fl. selger sine varer. Utover i sesongen vil også flere bønder by på sesongens varer. Mat og 

drikke, ja enda til barneklær av økologisk kvalitet kan fås kjøpt.  

Øko-konferanse 

6.juni konferanse om økologisk mat på Måltidets Hus i juni 
 

Åpen økogård 

2. september arrangeres åpen økogård på Krossvoll, Jæren som del av «grønn, gratis, gøy» 
miljøsøndag. Arrangementet skal vise folk flest at det faktisk finnes økologiske gårder i Rogaland, og 
lære litt om hva som er annerledes i forhold til ikke-økologiske bruk. Arrangementet er ett av flere 
Økologiske gårdsmarkeder rundt om i landet, og det blir også mulig å kjøpe litt ulike matvarer fra vårt 
distrikt. Arrangementet er blitt til i samarbeid med Oikos – Økologisk Norge og med Økoløft-
prosjektet i Stavanger og Sandnes. 
 

Forskningsdagene med matløype 

I september/oktober arranger kommunen sammen med UiS og forskningsmiljøet, samt museene 

opplegg for matløype mellom Ullandhaug økologiske gård og Måltidets Hus på Ullandhaug. 

Arrangementet har vært gjennomført de siste tre år og fortsetter etter samme opplegg i 2012.  

Kortreist økologisk mat 

Økoprosjektet gjennomfører flere arrangement knyttet til promotering av lokal og økologisk mat i 
september/oktober. 
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Forbruk og livsstil 

Styringsgruppen for Agenda21 har drøftet om Stavanger skal ta initiativ til to 
nasjonale konferanser.  

Konferanse om «grønn økonomi» 

Grønn By har tatt ansvar for gjennomføring av konferanse om Grønn økonomi 
til vinteren 2013. Det vurderes å gjennomføre en «Think Tank» med de nevnte 
aktører sommeren/høsten 2012 som forberedelse til konferansen.  
 

Det søkes samarbeid med Garborg senteret, forfatternettverket i «Framtiden frø», universitet og 
fagmiljøer innen tema og sentrale myndigheter.  

Konferanse om miljøgifter 

Egen konferanse om miljøgifter konkretiseres og vurderes i løpet av høsten 2012. 
 
 

Idebyttedager 

Vennskap Nord-Sør sine Idebyttedager for 2013 er besluttet lagt til Tromsø.  
Stavanger kommune vurderer å ha et lokalt arrangement sammen med Grønn Hverdag til høsten. 
 
 
 
 
 

Innkjøp 

Leverandørutviklingsprogrammet NHO 

Vi samarbeider med KS og NHO om innovative offentlige innkjøp.  
Første frokostmøte avholdes 5.juni i Stavanger.  
 

Samordnet varelevering 

Innkjøpsavdelingen arbeider med konsept for samordnet varelevering i byen. Sees i sammenheng 
med erfaringsgrunnlag og evaluering av Transnovaprosjektet «varelevering i sentrum». 
 

Bildeleordningen 

Sak til BMU om status i kommunens bilpark i februar. Konkretisering av en enda mer målrettet 
strategiplan skal drøftes. Miljøsøndag og mobilitetsuka blir viktige  

Samarbeid om utvidelse av tilbudet 

Det samarbeides med Bilkollektivet i Oslo om utvidelse av tilbudet i Stavanger mot områdene gamle 
Stavanger – Bjergsted, Urban Sjøfront, Jåttåvågen samt borettslag i SBBL.  
Samarbeid mellom kommunen, Grønn Hverdag, Grønn By og Bilkollektivet.  
Framdrift usikker pga kapasitet og utfordringer i Oslo Bilkollektiv. 
 

Rullende tjenestesykler 

Vi skal i løpet av året se på mulighetene for en prøveordning med trillende el-sykler for ulike 
tjenesteområder og bydeler. Vi har omsøkt midler til finansiering fra MD. 



37 

 

4. Klimatilpassing  

Målrettet arbeid 

Stavanger kommune har jobbet målrettet med klimatilpassing siden 2007. Først gjennom vår 
deltakelse i NORADAPT-prosjektet hvor inngangsdata fra Meteorologisk Institutt dannet grunnlaget 
for planleggingen (2007-2011) og senere gjennom Framtidens byer. 

Overordnet klimatilpassingsplan 

Innen utgangen av 2014 skal Stavanger kommune ha utarbeidet og vedtatt en klimatilpasningsplan.  
 
Grunnlaget for planen skal bygge på en helhetlig klimaROS-analyse som inneholder både 
sårbarhetsvurdering og konkret tiltaksplan for å møte dagens og våre framtidige klimautfordringer. 
 
Klimatilpassingsplanen skal innlemmes i kommunens helhetlige ROS-analyse, være samordnet med 
regionsnivå, infrastruktureiere og næringslivet for øvrig.  

Forpliktende samarbeid og nasjonal overbygning 

Statlig nivå, inklusiv departementer, DSB og regionale myndigheter skal bidra med forpliktende 
samarbeid slik at effektive virkemidler og verktøy blir tatt i bruk og at ressurser utnyttes effektivt, i 
tråd med intensjonsavtalen mellom staten og kommunene i Framtidens Byer. 
Klimatilpassing må synliggjøres som en overbygging innenfor alle tema fordi det berører alt og alle. 
 
 

Arealplanlegging for et klima i endring 

 
Kommunene har en svært sentral rolle i arbeidet med klimatilpasning, 
ikke minst som planmyndighet. Arealplanlegging er kommunenes 
viktigste verktøy for å styre samfunnsutviklingen.  
 
Det viktigste grepet kommunen kan gjøre, er å ta inn hensynet til 
framtidige klimaendringer i alle faser av planleggingen. Klimatilpassing 
er allerede på dagsorden i mange kommunale planer og dokumenter. 
 

Å planlegge for et endret klima handler om å ta hensyn til dagens og morgendagens klima i 
planleggingsarbeidet ved å ta utgangspunkt i en kunnskap som finnes om framtidige klimaendringer i 
dag og handle på bakgrunn av denne.  
 

Klimatilpassing i praksis  

Stavanger kommune utvikler en arbeidsbok med kommunens første grovanalyse for klimasårbarhet 
og klimatilpasningstiltak og utvider klimatilpasningsarbeidet til å omfatte større deler av kommunens 
virksomhet. I Stavanger kommune arbeider en tverrfaglig sammensatt gruppe for å utvikle 
klimatilpasningsarbeidet til flere fagområder i avdelingene og i de kommunale selskapene. 
 
Håndboken lages i samarbeid med Vestlandsforskning og skal tilpasses daglig bruk, innarbeides i alt 
arbeid, og hjelpe til å forstå kompleksitet og konsekvenser av klimaendringene for å lage robuste 
planer. Håndboken vil gi oss et svært godt grunnlag for full integrering av planverktøyet i tiden 
framover. Håndboken blir ferdig i løpet av 2012. 
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Beredskapsportal 

Temakartmodul 

I 2012 satses det på kompetanseoppbygging for kommunale saksbehandlere i bruk av egenutviklet 
temakart-modul for beredskapsplanlegging og krisehåndtering.  
 
Alle typer virksomhetsrisiko, sårbare objekt, infrastruktur, presentasjon av ROS-analyser m.m. 
kartfestes. De ulike kartlagene kan i tillegg brukes i planlegging og krisehåndtering koblet opp mot 
resultatsett fra ulike klimasimuleringer. 
 

Sårbarhet og klimatilpassingstiltak 

Fra 2012 igangsettes arbeidet med detaljanalyser av sårbarhet og klimatilpasningstiltak, der vi 
samarbeider med nabokommuner, infrastruktureiere og næringslivet.   
Arbeidet koordineres med revidering av risiko og sårbarhetsanalyse for stavangerregionen 
(ROSSREG) og med kommunens helhetlige ROS-analyse etter ny lov om kommunal beredskapsplikt. 
 
 

Pilotprosjekter 

Lokal overvannshåndtering  

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp følges opp med følgende strategiske tiltak:  

Bærekraftig overvannshåndtering 

 Splitting av avløpsgebyret i et spillvanngebyr og et overvannsgebyr 

 Krav i hovedplanen om arealbruksendringer 

 Krav i kommuneplanen om flomveier 

 Framtidig krav i kommuneplanen om temaplan vann og avløp 

 Infobrosjyre til tiltakshavere angående overvann 
 

Klimatilpasset VA-infrastruktur 

 Systematisk vurdering av infrastruktur som vil komme under kote 0 ved havstigning 

 Systematisk vurdering av avløpsnettets kapasitet for intens nedbør 

 Helhetlig ROS-analyse for avløpssystemene i kommunen, inkl. klimaendringene 

 Revidere saneringsplanen for avløpsnettet, der klimautviklingen inngår 

 Bidra til at IVAR gjør de tiltak som er nødvendige for at regionen har tilgang til godt og sikkert 
drikkevann med hensyn på økt nedbør og erosjon. 

 
Lokal overvannshåndtering vil bli utprøvd i test-området Jåttå og i ulike samarbeidsprosjekter, som 
2020 Park. Gjennom disse vil effektene av å splitte avløpsgebyret i et spillvannsgebyr og 
overvannsgebyr vurderes.  
 

Overvannsjuss 

I tilknytning til arbeidet med håndtering av overvann er det behov for en gjennomgang av de 
juridiske konsekvensene. Vi skal i løpet av perioden arbeide for å utvikle gode modeller knyttet til 
juridiske vurderinger for overvann som følge av økt nedbør.  
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Areal Klim 2012 – 2014, i samarbeid med Vestlandsforskning 

Bruk av styringsverktøy og planprosesser 

Areal Klim fokuserer på hvordan plansystemet fungerer i forhold til forebygging av naturskade fra 
ekstreme værhendelser, for deretter å kunne utforme forslag til hvordan kommunene kan lære av 
eventuelle feil for bedre å kunne håndtere en framtidig situasjon med et endret klima.  
 
Prosjektet vil analysere sammenhengen mellom styringsprosesser og areal- og beredskapsplaner i en 
pågående utbyggingsprosess og foreslå virkemidler for å forebygge naturskade som følge av 
eksisterende og fremtidig klimasituasjon. 

Hensikt og mål 

 Styrke muligheten til å forebygge klimarelaterte naturskader gjennom regional og lokal 
arealplanlegging.   

 Utvikle bedre kunnskapsgrunnlag og nye styringsverktøy for å bedre den kommunale og 
fylkeskommunale arealplanleggingsevne til å forebygge klimarelatert naturskade på fysisk 
infrastruktur  

 Utvikle innhold i undervisningsopplegg om naturskade, klimaendringer og arealplanlegging. 

Bredt samarbeid 

Prosjektet vil bestå av følgende aktører i hvert av de deltakende fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland 
og Rogaland: Fylkesmannen (ved beredskapsavdelingen), fylkeskommunen (ved planavdelingen), 
NVE Region Vest og en (evt. flere) kommuner.  

 

Kurs og kompetansedeling 

KlimaGIS 

MD ønsker at flere tar i bruk verktøyet KlimaGIS, men mange av byene ikke har nok kunnskap om hva 
verktøyet kan brukes til.  
Vi har foreslått et seminar arrangert av MD og DSB, der KlimaGIS demonstreres og vi bidrar med 
gode eksempler og bistand til programmet.  
 

KlimaROS 

Mange kommuner synes det er vanskelig å vurdere klimaendringer i ROS analyser.  
DSB arbeider en workshop om ROS og klimatilpasning for å få innspill til hva som er kommunens 
behov.    
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Regionale prosjekter 

Samarbeid næringslivet 

Fornybar Stavanger 

Fornybar Stavanger er et forretningsnettverk for aktører innen fornybar energi og 
energieffektivisering, fra forskning og utvikling til produksjon, drift og finansiering. Formålet er å 
skape vekst for leverandører av tjenester og produkter innen disse områdene.  

Forskning og innovasjon 

Forretningsnettverket skal stimulere regionens teknologiekspertise i å omgjøre forskningsresultater 
til praktiske løsninger og kommersialisere gode ideer.  
Foreningen jobber med bærekraft i praksis og støtter regionale aktiviteter som har som formål å 
styrke regionens kompetanse og infrastruktur innen fornybar energi og energieffektivisering.  
 

Storbysamarbeid Stavanger - Bergen – Kristiansand 

 
Landstrøm for båttrafikken i indre by 
Stavanger interkommunale havn utreder muligheter i indre havn (Vågen området). Foreligger på 
forsommeren 2012. Parallelt er det nå kommet i stand avtaler om felles internasjonale lover og 
standarder som iverksettes. Det tar tid å finne snarlige løsninger lokalt. Politikerne vil få en 
orientering tidlig høst, med konkrete strategier og tiltak.  
 
Infrastruktur for transport på Vestlandet  
NHO og næringslivet i Sør-øst Norge har engasjert seg i konklusjonene fra utredningene i forhold til 
høring nasjonal transportplan.  
 
Greater Stavanger og Asplan Viak er involvert i flere utredningsprosjekt, regionalt og på 
landsdelsnivå, knyttet til gods og persontrafikk. 
 

Atomenergi 

Atomenergi og søknad til byene fra Bellona om utvikling av atomkraft i Europa og problemstillinger 
tilknyttet Sellafield. Statens Strålevern har laget rapporter som illustrerer problemstillingene klart og 
tydelig. Bergen og Stavanger mener saken er sterkt ivaretatt nasjonalt, at vi har lagt saken på is inntil 
videre, men følger aktivt med på hva som skjer.  
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