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Forord
Stavanger kommunes gjeldende klima- og miljøplan (Klima- og miljøplan 2018 – 2030) ble
vedtatt av bystyret i slutten av november 2018 (26.11.2018). For rapporteringsåret 2018 er det
imidlertid den forrige klima- og miljøplanen det rapporteres i forhold til (Klima- og miljøplan
2010 – 2025) og målene som oppgis i rapporten er hentet fra denne.
Året 2019 blir det første rapporteringsåret etter ny, gjeldende klima- og miljøplan (Klima- og
miljøplan 2018 – 2030) og de nye indikatorene som er lagt inn i denne.
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Klima

Nasjonale mål og nasjonal statistikk
Norge skal fram til 2020 kutte i de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent
av Norges utslipp i 1990. De største kildene til klimagassutslipp i Norge er transport, olje- og
gassvirksomhet og industri. Klimagassutslippene har økt med tre prosent fra 1990 til 2016, og
ca. 83 prosent av de totale klimagassutslippene er CO2 (1990: 69 prosent). Økningen fra 1990
skyldes først og fremst olje- og gassutvinning som har hatt en oppgang på 80 prosent. Også
utslipp fra veitrafikk har økt kraftig i løpet av perioden. I 2016 var de 28 prosent høyere enn i
1990. Industri har hatt en utslippsreduksjon på 40 prosent fra 1990 til 2016.
Utslipp av klimagasser i Norge i 2017
Utslipp til luft (millioner tonn CO2-ekvivalenter)
Olje- og gassutvinning (14,7)
2,9
Industri og bergverk (12,3)

4,5
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7
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Oppvarming i andre næringer og
husholdninger (0,9)
Veitrafikk (8,8)

Luftfart, sjøfart, fiske,
motorredskaper m.m. (6,6)

8,8

Jordbruk (4,5)

12,1

1 1,9

Andre kilder (2,9)

Kilde: SSB 2019
Figur 1.1 Norske klimagassutslipp i 2017

I 2017 ble det sluppet ut 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge. Dette er en nedgang
på 1,6 prosent (900 000 tonn) fra 2016. Det aller meste av nedgangen fra 2016 til 2017
skyldes reduksjon i CO2-utslipp fra veitrafikk (- 9,5 %). Den største utslippsfaktoren, olje- og
gassutvinning, viste en nedgang på 1,2 %. Industri og bergverk hadde størst oppgang, med
økte utslipp på 4,0 % - mye grunnet produksjonsøkning fra oljeraffinerier og
sementproduksjon. https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/nedgang-iklimagassutslippene--358960
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Lokale mål og status for Stavanger kommune
Klimagassutslippene i Stavanger kommune skal, i henhold til Klima- og miljøplan 2010 2025, reduseres med 30 prosent fra 2010 og frem til 2020, dvs. en reduksjon på 85 000 tonn
(fra 285 000 tonn til 200 000 tonn).
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Kommentar til graf: De direkte lokale klimagassutslippene var i 2018 noe lavere enn i 2017 (257 000
tonn mot 265 000 tonn). Hovedårsaken ser ut til å være nedgang i utslipp fra transport.
Figur 1.2 Klimagassutslipp - direkte lokale utslipp, Stavanger

Klimagassutslippene til Stavanger kommune er (jamfør figur 1.2), basert på beregninger via
Klimameteret (fra 2010). I disse beregningene er klimagassutslipp fra elektrisitet, og da også
el-biler, satt lik null. Dette er i tråd med føringer fra Miljødirektoratet og kommunens klimaog miljøplan. SSB tar heller ikke elektrisitet med i sine beregninger for klimagassutslipp. I
transportberegningene ligger drivstofforbruk, antall biler som passerer tellepunkt og utslipp
fra kategorien annen trafikk. Utslipp fra stasjonær energi er beregnet ut fra olje- og
gassforbruk samt utslipp fra prosessindustrien.
SSB-statistikk og ny klimastatistikk for kommuner
I 2016 ga SSB ut korrigert kommunestatistikk på klimagassutslipp for årene 2009, 2011 og
2013. I 2018 har det skjedd en ytterligere korrigering av datagrunnlaget. Den nye statistikken
er utviklet av Miljødirektoratet i samarbeid med KS og SSB. Statistikken er blant annet basert
på beregninger fra SSB og rapporteringer til Miljødirektoratet.
Den reviderte kommunestatistikken med data fra og med 2009 er ikke sammenliknbare med
den avsluttede tidsserien (tall fram til og med 2009). Tabell 1.1 viser korrigert
klimagasstatistikk for Stavanger fra 2009 og fram til 2017.
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Tabell 1.1 Klimagassutslipp, Stavanger (1000 tonn CO2), kilde Miljødirektoratet:

2009
258,63

2011
266,24

2013
263,95

2015
292,82

2016
265,92

2017
243,89

Utviklingen av statistikken vil fortsette og ambisjonen er at alle landets kommuner skal få
tilgang til informasjon om utslippene av klimagasser i sin kommune, med et detaljnivå som
gjør det mulig å vurdere tilstand og utvikling. Statistikken skal så langt det lar seg gjøre fange
opp effekten av tiltak som iverksettes, selv om effekten av hvert enkelt tiltak ofte ikke vil
være synlig fordi effekten er liten sammenlignet med følgene av andre utviklingstrekk.1
Klimagassutslipp per person
I 2017 ble det direkte klimagassutslippet per person i Stavanger beregnet til gjennomsnittlig
1,8 tonn per person. Tallene er hentet fra Miljødirektoratet sin nye kommunestatistikk (jamfør
tabell 1.1). Målet i henhold til Klima- og miljøplan 2010 – 2025 er et klimagassutslipp i 2025
på i underkant av ett tonn per person. Det totale klimagassutslippet (som inkluderer varer,
flyreiser etc.) per person er langt høyere. For Norge generelt er utslippet nå rundt ti tonn per
person (kilde: Miljødirektoratet). Målet for 2050 er ett til to tonn per person
(Lavutslippssamfunnet).

1.1 Arealbruk, transport og stasjonær energi
Delmål
Reduksjon på
• 35 000 tonn innen stasjonær energibruk
• 5 000 tonn innen prosessindustri og landbruk
• 45 000 tonn innen transportsektoren samlet, inkludert 40 000 tonn innen veitrafikken

1.1.1 Arealbruk
Mål
Stavanger kommune skal videreutvikle en helhetlig strategi for utbygging langs
kollektivtraseer. Dette vil gi redusert klimagassutslipp.
Delmål
• Stavanger kommune skal arbeide for selvforsynte lokalmiljø. Dette vil gi lavere
transportbehov
• Stavanger kommune skal legge til rette for enkel og sikker transport og parkering ved
trafikknutepunkt
• Stavanger kommune skal arbeide for god kvalitet i den tett utbygde by

1

Mer informasjon om den nye kommunestatistikken:
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M989/M989.pdf
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Kommunen har en betydelig styringsmulighet som planmyndighet. Figur 1.3 og 1.4 illustrerer
graden av konsentrert arealutvikling innenfor tettstedsområder i Stavanger (fig.1.3) og i
landets storbyer (fig.1.4).
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Kommentar: Tetthetsarealet per person bosatt innenfor tettstedsområder i Stavanger kommune
økte noe fra 2013 til 2014, men gikk nesten tilbake til 2013-nivået i 2015 og fortsatte å gå ned i
2016 (318,2 m2/person). Tallet var tilnærmet uendret i 2017 og 2018.
Tall fra før 2013 er ikke sammenlignbare grunnet endring i metodikk.
Figur 1.3 Tettstedsareal per person, Stavanger

Tettstedsareal per person (m2 per person) - Storbysammenlikning
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Kommentar: I Stavanger er tettstedsarealet per person mindre enn for de øvrige storbyene, med
unntak av Oslo. Nedgangen i tettstedsareal per person fra 2013 og fram til i dag har imidlertid vært
større i de øvrige storbyområdene.
Figur 1.4 Tettstedsareal per person - storbysammenlikning
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1.1.2 Transport og stasjonær energi
Av de direkte lokale klimagassutslippene Stavanger kommune står for, er det per i dag
utslippene fra veitrafikk og naturgass det er enklest å få måltall på.
Tallene for veitrafikk er blant annet basert på tellinger utført av Statens vegvesen (innhentet
via Klimameteret), et stipulert drivstofforbruk og en omregningsfaktor for drivstoff på 208
tonn CO2/GWh. Når det gjelder tallene for naturgass (kun stasjonært salg) er de basert på
faktisk fakturert salg fra Lyse (se detaljer i tabell 1.2). Omregningsfaktoren er på 202 tonn
CO2/GWh (samme faktor som Miljødirektoratet bruker).

Klimagassutslipp fra veitrafikk og naturgass
(1000 tonn CO2)
300
200

Naturgass

100

Veitrafikk

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Kommentar: Utslippene fra veitrafikken gikk i 2015 ned til tilnærmet 2010-nivå (2015: 158 000 tonn
CO2, 2010: 157 000 tonn CO2). Resultatet var det samme i 2016. I 2017 gikk det ned ytterligere 2 000
tonn til 156 000 og i 2018 var det en nedgang på 8 000 tonn sammenliknet med 2017. Utslippene fra
naturgassen varierer noe mer, men 2018 er det året i serien som viser lavest verdi (25 000 tonn). For en
mer detaljert oversikt over bruken av naturgass, se tabell 1.2.
Figur 1.5 Klimagassutslipp fra veitrafikk og naturgass

Stasjonær energi
Mål
Klimagassutslipp fra stasjonær energi skal reduseres. Utslipp av klimagasser fra stasjonær
energi skal reduseres med 50 % (eller 35 000 tonn CO2) fra 2010 til 2020.
Delmål
• Utvikle en regional energi- og varmeplan. Gjennom utvikling av en helhetlig plan hvor
forbruk av energikilder vurderes skal utslippene lokalt reduseres med 10 000 tonn CO2
• Fase ut olje og propan, samt satse på fornybar energi og energieffektivisering. Ved å fase
ut olje og propan, samt redusere energibruken i eksisterende og nye boliger og
næringsbygg skal utslippene lokalt reduseres med 25 000 tonn CO2
• Energibruken i kommunale bygg skal reduseres med 20 % fra 2010 til 2020.
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Forbruk i kommunale bygg
(kWh/m2)
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Kommentar: Forbruket viser kun elektrisitetsforbruket. For 2015 og 2016 inneholder kategorien
«Administrasjonsbygg» alle bygg i kategorien – også areal på innleide bygg som ikke har registrerte
forbruksdata. Dette er rettet opp på i 2017 i tillegg til at Olav Kyrres gate 23 og rådhuset er tatt inn i
kategorien. Dette gir en forenklet forklaring på hvorfor det for kategorien «Administrasjonsbygg» er et
sprang fra 2014 til 2015 og fra 2016 til 2017. Det jobbes med å forbedre innholdet i kategoriene slik at
de gir et riktigere bilde av forbruket.
Figur 1.6 Elektrisitetsforbruk i kommunale bygg

Stavanger kommune arbeider kontinuerlig med å koble enda flere kommunale bygg til en
felles driftssentral for sentralstyring og overvåking.
Natur- og biogass
Tabellen under viser en oversikt over bruken av naturgass og biogass i perioden 2011 – 2018
(oppgitt i GWh).
Tabell 1.2 Bruk av naturgass og biogass - solgt fra Lyse (kilde: Lyse Neo AS)

Stasjonært salg
- Biogass
- Naturgass
Drivstoff
- Biogass
- Naturgass
Totalt
- Biogass
- Naturgass
Totalsum

2011
5,86
167,12

2012
6,12
169,68

2013
7,90
151,80

2014
7,05
141,47

2015
5,08
158,07

3,17
16,27

2,16
15,21

2,84
14,32

3,75
13,03

4,04
13,16

9,04
183,39
192,42

8,28
184,89
193,16

10,74
166,12
176,86

10,81
15451
165,31

9,12
171,24
180,35

2016
2017
2018
0,38
1,03
9,99
167,01 152,38 122,30
4,43
6,42

3,69
0,97

3,55
0,57

4,80
4,72 13,54
173,43 153,34 140,70
178,23 158,06 154,25

Som tabellen over viser, er det en stor prosentvis økning i bruk av biogass fra 2017 til 2018
(8,83 prosentpoeng) mens bruken av naturgass har gått ned med 12,64 prosentpoeng i samme
periode.
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Transport
Mål
Klimagassutslippene fra transport i Stavanger kommune skal reduseres med 45 000 tonn fra
2010 og frem til 2020.
Delmål
Reduksjon på
• 20 000 tonn fra reduksjon i antall biler, forbedret kjøreteknologi og omlegging til mer
miljøvennlige transportformer
• 15 000 tonn fra konsentrert arealutvikling gjennom bygging langs kollektivaksene og
selvforsynte bydeler
• 5 000 tonn fra mer miljøvennlig transport
• 5 000 tonn fra effektivisering av transport (bedre logistikk og intelligente
transportsystemer og –tjenester)

Antall biler (personbiler samt kombibiler) per 1000 personer
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Kilde: SSB

Kommentar: Antall biler per 1000 personer har stabilisert seg de siste årene og var i 2018 på 487 per
1000 i Stavanger (nasjonalt: 600 per 1000).
Figur 1.7 Antall biler (personbiler samt kombibiler) per 1000 personer

Ved inngangen til 2019 var det registrert 195 351 el-personbiler i Norge (samme tid i 2018
var antallet 138 829). I alt var det 1,1 prosent flere personbiler enn på samme tidspunkt året
før, mens antall el-personbiler økte med 40,6 prosent.
El- og biogassdrevne kjøretøy i Stavanger
Bystyret fattet i 2013 et vedtak om at «alle kommunens nye biler som hovedregel skal være
nullutslippsbiler». Figur 1.6 på neste side viser at andelen el-/hybrid- og biogassdrevne i
Stavanger kommunes egen virksomhet i 2018 var på 44,4 prosent (en oppgang på 12,6
prosentpoeng fra året før). Totalt utgjorde andel el-biler 31,7 prosent av Stavanger kommunes
bilpark (mot 18,7 prosent i 2017). Andel el- og biogassdrevne biler i Stavanger totalt var i
2018 på 14,6 prosent (mot 10,0 prosent i 2017).
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Kilde: SSB samt egen registrering over kommunens bilpark

Kommentar: I tallene for kommunen som virksomhet er også hybridbilene inkludert. Dette gir et noe
skjevt sammenlikningsgrunnlag mot andel el- og biogassdrevne biler og busser totalt i Stavanger. Den
kommunale prosentandelen for el-/hybrid- og biogassdrevne biler var i 2018 på 44,4 prosent (2017:
31,8 prosent).
Figur 1.8 Andel el-/biogasskjøretøy i Stavanger

Reisevaner i Stavanger
Gjennomføring av den regionale reisevaneundersøkelsen har blitt lagt om siden den forrige
kom ut i 2013/2014. Den regionale reisevaneundersøkelsen gjennomføres nå sammen med
den nasjonale. Den gjennomføres som en kontinuerlig undersøkelse. Det er ikke offentliggjort
ny statistikk for Stavanger fra den nye undersøkelsen ennå. Framover kan vi regne med å
kunne få oppdaterte tall årlig.
De påfølgende tre figurene viser data fra tidligere reisevaneundersøkelser. Generelt sett viser
undersøkelsen fra 2013/2014 at andelen gående har økt med fire prosentpoeng siden forrige
reisevaneundersøkelse og andel bilturer som fører er redusert med fem prosentpoeng. Andel
syklende og kollektivreisende har begge økt med et prosentpoeng siden undersøkelsen i 2012.
Figur 1,9 viser det totale bildet av reisevaner i Stavanger (både reiser til jobb, skole/studiested
og reiser gjort på fritiden). Reisevaner i helg (lørdag og søndag) er holdt utenfor
undersøkelsen.
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Reisevaner Stavanger (hverdager)
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Kommentar: Utviklingen er positiv for gange, sykkel og kollektivreiser og da særlig for gange som
ved forrige undersøkelse.
Figur 1.9 Reisevaner Stavanger

Reiser til jobb, skole/studiested (hverdager)
For turer til og fra arbeid og skole har andel syklende økt jevnt siden første undersøkelse (fra
11 til 15 prosent). Det er en nedgang på tre prosentpoeng for andel gående fra forrige
undersøkelse (15 til 12 prosent) og en økning i andel bilturer som fører fra 52 prosent i 2012
til 56 prosent i siste undersøkelse. Andel kollektivreiser har vært stabilt på 14 prosent for
2012 – 2013/2014.
Reiser til jobb, skole/studiested (hverdager)
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Kommentar: Langt de fleste kjører til arbeid, skole/studiested (over 50 prosent) og da som fører.
Figur 1.10 Reiser til jobb, skole/studiested
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Reiser i fritiden på hverdager
Andel gående på fritiden er høy og faktisk høyere enn andel bilturer som fører. Dette kan tyde
på at mange i fritiden beveger seg over kortere distanser enn de gjør når de skal til og fra jobb
og skole. Andel gående har økt med 6 prosentpoeng fra forrige undersøkelse (fra 36 til 42
prosent) og med ti prosentpoeng siden første undersøkelse. Andel syklende har gått noe ned
(fra 7 til5 prosent) mens kollektivreiser har gått opp med et prosentpoeng. Andel bilturer som
passasjer har gått ned fem prosentpoeng siden forrige undersøkelse (fra 12 til 7 prosent) mens
andel bilturer som fører generelt har gått noe ned siden starten, men ved de to siste
undersøkelsene er andelen lik (37 prosent).
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Kommentar: Reiser i fritiden skiller seg markant fra reiser i arbeidstiden – med en veldig høy
andel gående.
Figur 1.11 Reiser, fritid

Sykkeldata
Tellepunktet i Kannik er det tellepunktet i Stavanger med mest historisk data. Nye
tellepunkter har kommet til de senere år, men det er ikke like lang tidsserie på disse.
Tellepunktet Kannik er, i likhet med de andre tellepunktene, noe ustabilt. Byggearbeid har
også i perioder medført nedetid for noen tellepunkter.
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Sykkeltellinger, Kannik, juli - november
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Kommentar: Grafen viser kun tellinger i juli til og med november – de månedene som virker å
være mest stabile. Tallene fra Kannik viser en oppgang på 42 tellinger i månedsgjennomsnitt fra
2017 til 2018.
Figur 1.12 Sykkeltellinger, Kannik, juli – november (månedsgjennomsnitt)

Oversikten nedenfor viser månedsdata fra 2017 og 2018 fra 14 sykkeltellepunkt i Stavanger
(her er ikke tellepunktet i Kannik med). Tallene representerer telling i begge retninger for alle
tellerne bortsett fra kulvert Mariero (den teller kun sykkelfelt i nordgående retning). Flere av
tellerne har ligget nede i enkelte perioder grunnet veiarbeid og/eller hærverk.
Månedsdata i 2017 og 2018 fra 14 sykkeltellepunkt i Stavanger
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Kommentar: Grafen viser tellinger for de 14 tellepunktene som Stavanger kommune har satt opp.
Det pågår en kvalitetssikring av dataene. Feil kan forekomme
Figur 1.13 Månedsdata i 2017 og 2018 fra 14 sykkeltellepunkt i Stavanger

Dataene som i dag foreligger, vil bli brukt i arbeidet med videreutvikling av gode
måleindikatorer for sykkel.
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Renovasjon
2.1 Klimagassutslipp fra renovasjon
Mål
Kommunen som virksomhet skal redusere sine direkte utslipp av klimagasser.
Direkte utslipp fra renovasjon av husholdningsavfall (tonn CO2)
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Kommentar: Direkte utslipp inkluderer energigjenvinning av restavfall, deponigassutslipp og
innsamling/transport av avfall.
Figur 2.1 Direkte utslipp fra renovasjon av husholdningsavfall
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Kommentar: Netto utslipp viser differansen mellom direkte utslipp (vist i forrige graf) og energi-/
materialgjenvinning.
Figur 2.2 Netto sparte utslipp fra renovasjon av husholdningsavfall
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2.2 Avfall, gjenbruk og gjenvinning
Mål
Mer klimavennlig innsamling, transport og håndtering av avfall. Utsorteringsgraden skal økes
til 75 prosent innen 2025.

Total avfallsmengde fra husholdninger (kg/innbygger)
500
400
300
Total avfallsmengde

200

Måltall for 2025

100

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

0

Kilde: IVAR

Kommentar: Målet er å holde seg under 430 kg/innbygger. Tallet for 2018 er på 406,4 (2017: 426).
Figur 2.3 Total avfallsmengde fra husholdninger
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Kommentar: Målet er å øke gjenvinningsgraden til 75 prosent når det nye sorteringsanlegget er i
ordinær drift (2019). I 2018 var andelen 64,7 prosent.
Figur 2.4 Avfall til gjenvinning
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Delmål
Energiutnyttelsen på anlegget Forus Energigjenvinning skal økes til minimum 60 prosent,
helst 65 prosent. Stavanger kommune vil være pådriver for å øke utnyttelsen til 75 prosent på
sikt.

Prosentandel energiutnyttelse ved Forus Energigjenvinning
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Kommentar: Strategi for energi- og varmeløsninger legger grunnlaget for måloppnåelse.
Måloppnåelsen er satt til minimum 60 prosent, men planen er å komme opp i 65 prosent. I 2018 var
energiutnyttelsen 59,2 prosent. Stavanger kommune ønsker på sikt en utnyttelsesgrad på 75 prosent.
Figur 2.5 Prosentandel energiutnyttelse ved Forus Energigjenvinning
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Klimatilpasning
Mål
Stavanger kommune vil bygge opp kunnskap og verktøy for å takle de utfordringene
klimaendringene medfører. Kommune vil utvikle verktøy og metoder for å gjøre gode
beslutninger både i plan- og beredskapssammenheng. Det skal bygges opp kunnskap om
klimatilpasning og sikres at de ulike endringene som kommer i fremtiden, håndteres på en
god måte og forebygge skader og ødeleggelser.
Stavangers kommunes ulike avdelinger ivaretar arbeidet med klimatilpasning innen eget
ansvarsområde. Beredskap har overordnet koordineringsansvar, samt representerer
kommunen i det nasjonale klimatilpasningsnettverket I Front. Dette ledes av Miljødirektoratet
med deltakelse fra elleve av de største kommunene.
Arealplanlegging er viktig for å forebygge mot fremtidige klimautfordringer. Stavanger
kommune jobber aktivt med fastsetting av krav til flomsikring mot ekstrem nedbør så vel som
havstigning, stormflo og bølger. Dette gjøres i form av bestemmelser og retningslinjer, både i
kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Med bakgrunn i erfaringer fra våre
forskningsprosjekter, er det fastsatt strengere krav til forebyggende bestemmelser og
retningslinjer i revidering av kommuneplanen. Tilsvarende er gjort for Kommunedelplan for
Sentrum.
Arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyse (KlimaROS) om klimaendringer som følge av at
togradersmålet ikke nås, er videreført og vil danne grunnlag for utarbeiding av en
klimatilpasningsstrategi. Denne vil være en forutsetning for kommunens første
klimatilpasningsplan. Dette arbeidet koordineres med utarbeiding av et veikart for Stavanger
som en klimatilpasset by i 2050 (ref. UNaLab-prosjektet).
I forbindelse med ekstrem nedbør er det utarbeidet flomanalyser for hele kommunen.
Dreneringslinjene vises nå i kartgrunnlaget som alle utbyggere vil få tilgang til i startpakken.
Våren 2019 igangsettes arbeidet med utarbeiding av «skybruddplaner» for kommunens ulike
nedbørsfelt. Planene skal redegjøre for hvilke tiltak som bør iverksettes, herunder fastsetting
av definerte flomveier.
Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland ble igangsatt i 2018. Stavanger kommune deltar
både i styringsgruppa og prosjektgruppa på vegne av de fire Nord-Jæren kommunene.
Deltakelse i prosjekter for å håndtere klimaendringer
Stavanger kommune har deltatt i flere prosjekter for å håndtere konsekvenser av
klimaendringer. EU-prosjektet ANYWHERE tester ut modeller og praksis knyttet til varsling
og håndtering av ekstremvær. Universitetet i Ferrara i Italia har utviklet en modell for tidlig
stormflovarsling, som også er tilpasset Stavangerområdet.
I Copernicus-prosjektet, EUs satellitt-program, er det i samarbeid med Met, Norconsult,
Sintef og Sjødivisjonen i Kartverket, utviklet verktøy for vurdering av bølger og høye
stormflonivåer. Det er utviklet en finskala bølgemodell for Stavanger, og det er utarbeidet en
rapport over samtidighet av høy vannstand og høye bølger i Vågen.

15

Stavanger deltar også i EU-prosjektet UNaLab for å etablere et rammeverk for
klimatilpasning ved bruk av naturbaserte løsninger. Det skal vise og dokumentere innovative,
lokaltilpassede, naturbaserte løsninger som reduserer byers sårbarhet i møte med
klimaendringene – særlig knyttet til ekstremvær og økt nedbør. I 2018 ble det arrangert en
visjonssamling som ledd i utarbeiding av et veikart for Stavanger som en klimatilpasset by i
2050.
Stavanger kommune har i samarbeid med Miljødirektoratet arrangert en nasjonal
klimatilpasningskonkurranse for universiteter og høyskoler: «Hvordan kan Stavanger framstå
som en klimatilpasset fremtidsby?». Flere av løsningsideene vil bli vurdert i vårt videre
arbeid.
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Naturressurser og friluftsliv
Mål
Stavanger kommune ser på regionens natur- og friluftsområder som en del av Stavangerbefolkningens bruksarealer og støtter opp om det i det regionale samarbeid. Stavanger har
knapphet på natur- og friluftsareal i kommunen, men de arealene kommunen forvalter, har et
rikt mangfold i opplevelser og kvalitet. Arealene er også etter hvert blitt godt tilgjengelige og
er en ressurs i forhold til innbyggernes helse og trivsel. Dette er en politikk som kommunen
ønsker å videreutvikle.
Forslag til planprogram for Grønn plan ble behandlet politisk våren 2018, men utarbeidelse av
ny Grønn Plan er utsatt til etter kommunesammenslåingen i 2020.

4.1 Friluftsliv
Stavanger kommune ønsker at alle som bor i byen skal få et tilfredsstillende og
opplevelsesrikt friluftsliv.
Prosentandel av befolkningen med tilgang til turveinett og friareal
Kommunedelplanens bestemmelse om friområder/grøntstruktur er at største avstand mellom
bolig og sikker adkomst til nære turområder skal være maksimalt 500 meter.
Ca.99 % av befolkningen i Stavanger kommune har tilgang til turveinett og friareal innenfor
500 m fra boligen sin. Den er basert på gangavstand, ikke avstand i luftlinje. Nære turområder
er her definert som områder større enn 20 da.
Forutsetninger: Områder som ligger nærmere hverandre enn 20 meter er sammenslått.
Korridorer som har mindre bredde enn 40 meter regnes ikke som friområder. Beregningen er
utført av Kommuneplanavdelingen i Stavanger kommune.
Det totale turveinettet i Stavanger er på ca. 19 mil (kilde: Geodata).

Forholdet mellom tilgjengelig og planlagt friareal
I 2010 var forholdet mellom tilgjengelig og planlagt friareal 72,4. I 2018 ble det målt til cirka
72,0. Målsetningen er 100.
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Kommentar: Hovedmålet er at 16 000 daa skal være regulert til friområde innen 2025. Det gjenstår
4 000 daa før målet er nådd.
Figur 4.1 Areal regulert til friområde

Tilgjengelig friareal per person
I 2010 var tilgjengelig friareal per person i Stavanger kommune 90,1 m2. I 2018 har dette
tallet sunket til omtrent 87 m2.
Prosentandel av sjølinjen som er tilgjengelig
I 2017 ble det utført en kartlegging av prosentandel tilgjengelig sjølinje. Denne ble målt til
33 prosent (februar 2017: 32 prosent). Kartleggingen er gjort i samsvar med målereglene i
SSB. Total kystlinje omfatter de kommunalt eide friområdene iberegnet tekniske anlegg slik
som brygger. Beregningen er utført av Geodata, Stavanger kommune.
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4.2 Naturresurser
Stavanger kommune vil at naturområdene skal forvaltes på en måte som verner om og
videreutvikler de kvaliteter som eksisterer.
Det biologiske mangfoldet skal tas vare på, og nye kunnskaper utvikles i pakt med bruk av
områdene og de klimaendringene som skjer.

Naturmangfold
Antall inngrep i områder kartlagt for naturmangfold
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Kilde: Stavanger kommune, Park og vei

Kommentar: Tallene er minimumstall basert på inngrep Park og vei kjenner til.
Figur 4.2 Antall inngrep i områder kartlagt for naturmangfold

I 2018 ble det registrert seks inngrep i viktige naturtyper. De mest alvorlige inngrepene
skyldes massedeponering i forbindelse med Ryfast, Bussveien og bygging av nytt sykehus.
Det nye sykehuset har det klart største arealinngrepet i viktige naturtyper.
Viltforvaltning
Antall felte rådyr i forhold til tildelte løyver
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Kommentar: Det ble felt 98 rådyr gjennom ordinær jakt i 2018.
Figur 4.3 Antall felte rådyr i forhold til tildelte løyver

Stavanger har en stor rådyrstamme tett opptil bebyggelsen. Gjennom en aktiv forvalting
forsøker kommunens som forvaltningsmyndighet å forebygge konflikter mellom rådyr og
storbyen. Antall trafikkpåkjørsler er kraftig redusert i 2017. Rådyr i Stavanger er en flott
kvalitet og opplevelsesverdi som skal ivaretas, men stammen må reguleres all den tid
leveområdene blir mindre og deles opp av utbygginger.
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Nærmiljø, helse og trivsel
Mål
God skjøtsel av de begrensede friområdene og grøntarealene i kommunen.
Delmål
Sikring av den sammenhengende friarealstrukturen ved:
• tilrettelegging av det sammenhengende turveisystemet
• utvikling og fordeling av sosiale møteplasser og aktivitetsmuligheter
• utvikling av innholdet i parker og områder
• tilrettelegge parker for kulturarenaer

Målingene som har kommet fram i Yardstick Park Check-prosjektet og endringene i måten vi
planlegger og måler utførelse av våre anlagte strukturer i parker – både nabolagsparker2 og
destinasjonsparker3, har ført til at noen kommuner undersøker ulike måter å identifisere både
brukere og ikke-brukere sine ønsker og vurderinger av tilbud og tjenestenivåene i parkene.
I juli 2018 startet det opp en pågående online undersøkelse. Antall respondenter var ved årsslutt

159 personer. Sammenlagt tilfredshet for destinasjonsparker viste et tilnærmet likt resultat fra
2016 (80,0%) til 2018 (80,8%). Sammenlagt tilfredshet for nabolagsparker viste en reduksjon
fra 2016 (97,6%) til 2018 (85,0%). Undersøkelsen ble i 2018 gjennomført som en ren online
undersøkelse i motsetning til 2016 da det i tillegg ble gjennomført intervju på stedet. Dette
kan ha en innvirkning på resultatene og sammenligningsgrunnlaget.
Brukertilfredshet, parker i Stavanger (målt i %)
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Kilde: Yardstick Parkcheck Visitor Measures, Europe Parks Survey

Kommentar: For begge parktypene ønsker brukerne mer rydding og renhold. I tillegg er det for
destinasjonsparker, pekt på for dårlig kvalitet på tjenestenivået eller mangel på toalettfasiliteter, benker
og bord, sikkerhet og vekster.
Figur 5.1 Brukertilfredshet med parker i Stavanger

2

En urban park som er utformet for å være lett tilgjengelig for fotgjengere. Nabolagsparker inneholder
blant annet lekeapparater for barn og benker.
3

Definert som det «viktigste» parkområdet i området der det er plassert. Beboere og besøkende er
sannsynligvis villige til å reise til og fra området de bor i for å komme til parkområdet.
Destinasjonparker inneholder lekeplasser i regional skala, toaletter, godt vedlikeholdt beplantning,
stier, belysning og muligheter for familiepiknik.
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Folkehelseprofiler
De årlige folkehelseprofilene fra Folkehelseinstituttet er et bidrag til kommunenes arbeid med
å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne,
jamfør lov om folkehelsearbeid. Statistikken i den nyeste profilen er fra februar 2019.
Fra og med folkehelseprofilen for 2015 er det mulig å hente ut bydelsvise profiler for
Stavanger.
Stavanger kommune utarbeider hvert år en egen statusrapport over implementeringen av
folkehelsetiltakene i handlingsdelen til kommunens folkehelseplan. Denne behandles i både
kommunalstyret for levekår og bystyret.
I tillegg er en større rapport, Helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Stavanger kommune –
oversiktsdokument, oppe til behandling i de samme møtene hvert fjerde år (sist i 2017).
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Ren og sunn by
Stavanger kommune har som mål at Stavangers befolkning, natur- og vannmiljø,
kulturminner, bygg og anlegg ikke skal utsettes for skadelig eller uønsket forurensning.

6.1 Ren luft
Stavanger kommune skal ta sin del av ansvaret for å følge opp internasjonale og nasjonale
mål for utslippsreduksjon (CO2, SO2, NOx og svevestøv).
Mål og tiltak er ofte sammenfallende med klimagassutslippene og vil være
• Utvikle et godt kollektiv- og sykkeltilbud
• Redusere forurensning fra veinett
• Redusere privatbilismen og øke andel miljøvennlige kjøretøy
• Reduserte utslipp fra bygg
• Kommunen går foran og reduserer utslipp fra egne bygg

Luftkvalitet
Kommunene er ilagt hovedansvaret for å sørge for god luftkvalitet lokalt. I Stavanger er det
nå tre målestasjoner for å overvåke luftkvaliteten (Kannik, Våland og Schancheholen).
Målestasjonen i Schancheholen ble etablert i midten av juni 2018 og var operativ fra og med
slutten av juni.
Regjeringens nasjonale mål er strengere enn minimumskravene i Forurensningsforskriften
(kap. 7) og tar utgangspunkt i luftkvalitetskriteriene som er basert på dagens kunnskapsstatus
om skadelig helsepåvirkning.
Kommunen skal ha fokus på langsiktige tiltak med tanke på folkehelse, men samtidig ha
beredskap for dager med akutt forurensning med tanke på utsatte grupper.
I 2018 ble det registrert overskridelser av grenseverdiene i Stavanger, men ikke flere enn det
som er tillatt med utgangspunktet i forurensningsforskriften og i de nasjonale målene, med
unntak av PM2,5-årsmiddel i Kannik.
Det ble innført piggdekkavgift i kommunen fra 1. november 2017. Samme høst startet også
Statens vegvesen utvidet renhold og støvbindingstiltak på utsatte vegstrekninger. Tiltakene er
rettet mot den største fraksjonen med svevestøv, på produksjon og på spredning.
Registreringene viser at disse tiltakene har forventet effekt. Toppene i målingene er færre,
varer i færre timer og er ikke så høye som tidligere.
På kalde og stille dager er fremdeles svevstøvmengden en utfordring. Det gjelder timesverdier
for svevestøv generelt og særlig årsgjennomsnittet for den minste støvfraksjonen.
Årsgjennomsnittet for nitrogendioksid (NO2) har siden 2014 ligget under grenseverdien og
nasjonale mål. Det registreres likevel enkelttimer som viser moderat forurensning med NO2.
Siste halvår gjelder dette særlig Schancheholen.
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Stavanger kommunes resultat målt mot varslingsklassene viser flere røde timer for svevestøv i
2018 enn i 2017, men ligger under 2016-nivået. Dette forklares med værforholdene. 2018
hadde lengre perioder med kaldt og tørt vær, noe som bidro til forurensning, mens 2017 var
jevnt over et våtere år.
I 2018 ble det registrert flest overskridelser i januar, februar og november.

Tabell 6.1 Målte verdier på grenseoverskridelser i Stavanger (kilde: Årsrapporten for luftkvaliteten i Stavanger)

NO2

NO2

PM10

PM10

Nasjonale mål
Timegrenseverdi
>150µg/m3.
Maks. 8
overskridelser/år
Årsgrenseverdi 40
µg/m3.

Stavanger 2015
Kannik 4

Stavanger 2016
Kannik 32

Stavanger 2017 Stavanger 2018
Kannik 2
Kannik 1

Våland 0

Våland 0

Våland 0

Våland 0
Schancheholen 0*

Kannik 33,9
Våland 18,1

Kannik 32,3
Våland 16,7

Kannik 27,97
Våland 10,97

Døgngrenseverdi
50 µg/m3.
Maks. 7
overskridelser/år
Årsgrenseverdi
20 µg/m3

Kannik 16
Våland 0

Kannik 14
Våland 1

Kannik 6
Våland 0

Kannik 32,55
Våland 10,73
Schancheholen 24,5*
Kannik 5
Våland 0
Schancheholen 1*

Kannik 22,2
Våland 15,35

Kannik 17,3
Våland 14,6

Kannik 12,38
Våland 11,6

Kannik 10,06
Våland 7,31

Kannik 9,7
Våland 7

Kannik 7,62
Våland 6,1

PM2,5 Årsgrenseverdi
8 µg/m3

Kannik 14,4
Våland 11,6
Schancheholen 10,8*
Kannik 8,74
Våland 7,29
Schancheholen 7,89*

* Data for Schancheholen er for det siste halve året. Stasjonen ble etablert i juni. Tallene i
tabellen er gjennomsnitt av de seks siste månedene i 2018. Gjennomsnittsverdien for PM2,5
disse seks månedene ligger rett under de nasjonale målene. På grunn av værtypen første
halvår, er det grunn til å anta at denne ville vært overskredet om stasjonen hadde registrert
luftkvalitet hele året 2018, slik som er tilfelle i Kannik.
Helsesjefen gikk i 2018 ut med informasjon til innbyggerne om dårlig luftkvalitet tre ganger i
løpet av januar og februar, og en gang i november. Det har vært flere tilfeller enn de varslede
hvor det ble registrert dårlig luftkvalitet, men værskifte har gjort at det ikke ble nødvendig
med å gå ut med informasjon. Det har også vært perioder hvor værvarslingen ikke har slått til,
slik at registreringene i etterkant viser at det burde gått ut informasjon om dårlig luftkvalitet.
For å sikre god informasjon om luftkvaliteten er det etablert en publikumsside www.luftkvalitet.info.
Årsrapporten for luftkvaliteten i Stavanger ble lagt fram til politisk orientering i februar i år
(sak 15/00433-66).
Piggdekkandel
Stavanger kommune har et mål om 90 prosent piggfriandel.
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Kampanje «Pigfree» som varte fra 2014 – 2017 ga ikke tilstrekkelig økning i andel piggfrie
vinterdekk (resultat 2017: 74 prosent, kilde: Vegdirektoratet) og forskrift om piggdekkgebyr
ble godkjent i bystyret 13.02.2017. Piggdekkgebyr ble innført fra 1. november 2017. I mars
2019 var piggfriandelen på 85 prosent (februar 2018: 86 prosent).
Pant på gamle vedovner
Stavanger kommune innførte ordning med pant på gamle vedovner fra 13. mars 2018. Til
sammen søkte rundt 850 boligeiere om pant i 2018. En del sendte ikke inn den nødvendige
sluttdokumentasjonen, slik at antall utbetalinger ble lavere (464). Tiltaket videreføres til neste
sesong og gjelder ovner produsert før 1998. Disse må erstattes med «rentbrennende» ovner,
som også skal tilfredsstille kravene til utslipp i TEK17.
Tiltaket har dokumentert effekt på svevestøv, jf. luftkvalitet.info. Tiltaket må følges opp med
riktig fyring med tørr ved. Installatør av ny ovn skal informere kunden om disse forholdene
og levere ut brosjyre om riktig fyring.

Oljefrikampanjen
I juni 2017 ble oljefyringsforbudet vedtatt av regjeringen. Fra 2020 av blir det forbudt å bruke
fossile energikildene til oppvarming i boliger, offentlige bygninger og yrkesbygninger.
I Stavanger ble prosjektet Oljefri.no igangsatt i mai 2014. Etter igangsetting av prosjektet har
det blitt identifisert flere kjeler og en markant økning i antall sanerte. I februar 2018 var andel
sanerte tanker 33,92 prosent (fra 19 sanerte kjeler i 2014 til 388 i 2018). Prosjektsamarbeidet
mellom Stavanger kommune og Naturvernforbundet ble avsluttet i henhold til plan ved
utgangen av 2017.
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Kommentar: Siden prosjektets oppstart har tidligere uregistrerte kjeler blitt inkludert i registeret til
Rogaland brann og redning IKS.
Figur 6.1 Status oljefrikampanjen, Stavanger

På nettsiden Oljefri.no har Naturvernforbundet samlet uavhengig informasjon om
klimavennlige energiløsninger for boliger og bygg.

24

6.2 Rent og godt drikkevann
Mål
Stavanger kommune skal sikre at alle innbyggere og næringsvirksomheter har sikker og
tilfredsstillende vannforsyning.
Delmål
• Vannet i kranen skal alltid være kjølig, friskt og godt uten fremtredende smak, lukt eller
farge
• Alminnelig slokkevannsdekning (20 l/s) skal tilfredsstilles i alle boligområder. Det
arbeides for å kunne levere dekning med 50 l/s til størst mulig del av kommunen
• Leveringssikkerheten skal være god. Ledningsbrudd skal ikke medføre at deler av
kommunen blir uten vann
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Kommentar: Fokus på lekkasjelytting vil forhåpentligvis kunne redusere vannforbruket ytterligere.
Figur 6.2 Gjennomsnittlig vannforbruk

Drikkevann kjøpt fra IVAR
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Kommentar: Overordnet mål er 17 millioner m3 (iht. Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp
2011 - 2022).
Figur 6.3 Drikkevann kjøpt fra IVAR
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Hovedplanen fra 2010 setter høye ambisjoner for arbeidet med lekkasjereduksjon med en
målsetning om en reduksjon i det årlige vannkjøpet fra IVAR. Det er satt mål om en
reduksjon fra 21 millioner m3 i 2009 til under 17 millioner m3 innen 2022. Målet er uavhengig
av befolkningsutvikling, men forutsatt et mer eller mindre stabilt forbruk fra industri og
virksomheter.
Overløp
Mengde produsert forurensning (blant annet fosfor) som går til sjø via overløp vil avhenge av
nedbørsmengder og videre overvannsmengder i fellesledningene. I 2018 var prosentandelen
på tre prosent (uendret fra 2016).
Rene ferskvann og ren sjø
Stavanger kommune vil planlegge, bygge ut og forvalte vann- og avløpssystemene på en måte
som sikrer innbyggerne og næringslivet vannkvaliteter som tilfredsstiller statens krav og
brukergruppenes behov.

Andel målinger som ikke tilfredsstiller Norges normer for vannkvalitet i
friluftsbad
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Kilde: Miljørettet helsevern, Rogaland brann og redning IKS

Kommentar: Norsk norm for vannkvalitet i friluftsbad har satt en grense på 1000 tkb4/ 100ml vann for
akseptabel badevannskvalitet. Fram til 2015 er det bare målinger fra saltvann som er tatt med i
statistikken. I 2018 var alle overskridelsene i saltvann.
Figur 6.4 Andel målinger som ikke tilfredsstiller norsk norm for vannkvalitet i friluftsbad

Støy
Parametrene for støy satt i Klima- og miljøplanen samsvarer ikke med annen støykartlegging
samt parametre satt i handlingsplanen mot støy. Det vil ved revidering av Klima- og
miljøplanen foretas en samkjøring av parametre slik at støy vil komme inn som tema ved
neste rapportering.

4

tkb = termotolerante koliforme bakterier
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Innkjøp – anbud
Mål
Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og
tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder (kilde:
Stavanger kommunes innkjøpsstrategi).
Etikk og miljø skal ivaretas ved alle innkjøp og avtaler ved å holde fokus på tre områder og å
være klar og tydelig på disse. Disse tre områdene er:
1. Gjennom formåls- og produktbeskrivelsen i kontraktskravene
2. Ved tildelingskriteriene som stilles i kontrakten og vektlegging av disse
3. Ved krav til leverandøren om miljøsertifisering
Det jobbes målrettet med å ta miljøhensyn i alle aktuelle anskaffelser. Innkjøpsavdelingen har
utarbeidet en «Veileder for miljøhensyn i anskaffelser i Stavanger kommune». Denne er
under revidering. Veilederen gjelder alle anskaffelser i Stavanger kommune, og skal gjøre det
enklere å ta miljøhensyn i anskaffelser.
Dialog med markedet er en metode som Innkjøpsavdelingen bruker i økende grad, og
miljøhensyn er en del av agendaen. Dialogmøtene følges om ønskelig opp med 1:1-møter med
potensielle leverandører. Prosessen bidrar til økt forståelse hos leverandørene for
oppdragsgivers forventninger knyttet til blant annet miljø.
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Miljøkompetanse - sertifisering
Mål
Alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres.

Bystyret vedtok i 2006 at alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres. Det ble i
etterkant vedtatt en strategi for gjennomføringen av bystyrevedtaket fra 2006. I strategien ble
det lagt opp til at barnehager og skoler skulle sertifiseres som Grønne Flagg og andre
virksomheter som Miljøfyrtårn.
Våren 2015 besluttet skolesjefen, i samråd med rektorene ved Stavanger skolene, at
sertifisering etter Grønt Flagg skal kunne avgjøres av den enkelte skole. Det er per dags dato
ingen kommunale skoler som er miljøsertifiserte og kun tre barnehager ligger inne i systemet
til Grønt Flagg.
Tallet på Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter har vært mer stabilt. Stavanger kommunes
sentraladministrasjon ble i mai 2017 sertifisert som hovedkontor etter revidert Miljøfyrtårnmodell. Prosessen med å sertifisere de andre virksomhetene i kommunen som underliggende
enheter er godt i gang.
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Økologisk rom
Mål
Stavanger kommune skal være en modell-/foregangskommune i ressurs og energiforbruk og
klimagassutslipp. Innen 2050 skal kommunens energiforbruk og klimagassutslipp være
tilnærmet kommunens økologiske andel i globalt perspektiv. Stavanger kommune bidrar
dermed til en rettferdig fordeling av verdens ressurser og forebygger negative konsekvenser
av utslipp av klimagasser (visjon fra Klima- og energiplan for Stavanger kommune, vedtatt i
2002).
Det er ingen oppdateringer av data per dags dato.

Kilde: World Resource Institute/CAIT, Global Carbon Project Lisens: NLOD
Figur 9.1 Globale utslipp av klimagasser fordelt på sektor

Globalt ansvar
«Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger
på Madagaskar, ville vi trenge en jordklode». Til sammenligning ville vi trengt 3,1 jordkloder
dersom hele jordens befolkning skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig nordmann
(Globalis, FN-sambandet 2007).
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Figur 9.2 Fotavtrykk for klimagassutslipp for Stavanger og Antsirabé

Figuren over gir et bilde på utfordringene verden står overfor de neste 20 – 50 årene (kilde:
Globalis, FN-sambandet - hentet fra Klima- og miljøplanen).

De fire neste grafene gir et lite bilde av utfordringer vi har å strekke oss etter:
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Kommentar: Den forventede levealderen på Madagaskar har økt de siste tiårene. Økningen har vært
større enn i Norge, slik at gapet mellom de to har minket.
Figur 9.3 Forventet levealder ved fødsel
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BNP per person (målt i PPP-dollar)
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Kommentar: Når man sammenligner med Norges BNP per nordmann, er Madagaskars søyler så vidt
synlige langs x-aksen.
Figur 9.4 BNP per person
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Kommentar: Når man sammenlikner med utslippet Norges befolkning hvert år slipper ut, ser man den
enorme forskjellen. Madagaskars søyler er så vidt synlige langs x-aksen.
Figur 9.5 CO2-utslipp per innbygger
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Kommentar: Del av befolkningen som har tilgang til vann som dekker dagsbehovet for
vann. Vannkilder som regnes med er vannrør, en felles "vannpost", brønn med pumpe, en beskyttet
kilde eller oppsamlet regnvann. En vannkilde av god kvalitet skal gi minst 20 liter vann per person per
dag, og være nærmere enn en km fra bostedet.
Figur 9.6 Befolkningsandel med tilgang til rent vann
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