
3 Klimabudsjett

Stavanger kommune har ambisiøse klimamål. Vi ønsker å ta vår del av de nasjonale forpliktelsene

til reduksjon i klimagassutslipp og bidra til et lavutslippssamfunn. Klimabudsjettet skal være et

styringsverktøy for å oppnå målfestede kutt i klimagassutslipp.

3.1 Innledning

Miljødirektoratets klimagassregnskap for kommuner

Miljødirektoratets klimagassregnskap for kommuner er lagt til grunn for å vurdere måloppnåelse.

Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene karbondioksid (CO₂), metan (CH₄) og lystgass (N₂O)

fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker. De tre gassene blir omregnet til «CO2-ekvivalenter», basert på

deres evne til å varme opp atmosfæren. Regnskapet omfatter de direkte utslippene som finner sted innenfor

kommunens geografiske grense. Denne avgrensningen er i henhold til anbefalinger i Statlige planretningslinjer

for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Oslo, Trondheim og Bergen kommuner benytter tilsvarende

avgrensning i sine klimabudsjett.

Miljødirektoratets utslippsregnskap for kommuner oppdateres årlig, innen utgangen av mars. På dette

tidspunktet publiseres regnskapet for halvannet år tilbake. Det betyr at regnskapet for 2021 først vil være

tilgjengelig i mars 2023. I påvente av publisering av nytt år i tidsserien kan ulike lokale indikatorer benyttes for å

indikere hvilken retning utslippene går i. Dette vil det jobbes mer med i det videre arbeidet med klimabudsjettet.

Stavanger kommunes klimamål er beskrevet i klima- og miljøplanen for Stavanger 2018 – 2030. Vedtatt mål er å

redusere utslippene med 80 % innen 2030, i forhold til 2015. Innen 2040 skal Stavanger kommune være fossilfri,

det vil si det skal ikke brukes fossile energikilder til transport eller oppvarming av bygg.

Som et ledd i å sikre måloppnåelse innføres klimabudsjett som et viktig styringsverktøy. Et klimabudsjett viser

nødvendig utslippsreduksjon for å nå kommunens klimamål, samt beregnede utslippsreduksjoner for tiltak som skal

gjennomføres eller som planlegges gjennomført i planperioden. Klimabudsjettet tydeliggjør hvilke tiltak som skal

gjennomføres, og hvor ansvaret for gjennomføringen ligger. Stavanger kommunes virksomhet står for under 1 % av

de totale utslippene til kommunen. Kommunen har derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for endringer og

samarbeide med byens innbyggere, næringsliv, organisasjoner og andre offentlige aktører for å lykkes, i tillegg til å

redusere sine egne utslipp. Klimabudsjettet inkludert vedlegg er tilgjengelig på Stavanger kommunes nettsider.

Vedlegget beskriver metodikken som er benyttet samt gir mer detaljer rundt tiltakene og

tiltakseffektberegningene.  Vedlegget gir videre en gjennomgang av bakgrunnen for referansebanen og inkluderer

en framskrivning frem mot 2030.

3.2 Avgrensninger og usikkerhet

Kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger ble slått sammen til én kommune 01.01.2020. Med bakgrunn i at

tidligere Finnøy og Rennesøy kommuner hadde en betydelig større andel utslipp fra jordbruk enn tidligere

Stavanger kommune, ble det besluttet å avvente utarbeidelse av temaplan for landbruk og havbruk til etter

sammenslåingen. I påvente av denne planprosessen og politiske vedtak, avventes det å inkludere spesifikke tiltak

knyttet til jordbruk i klimabudsjettet. Denne sektoren vil styrkes i neste års klimabudsjett. Jordbruk holdes også

utenfor utslippsrammen for klimagassutslipp.



Det er til dels store usikkerheter knyttet til klimabudsjettet. Usikkerheten er knyttet både til Miljødirektoratets

utslippsregnskap og til utslippsfremskrivninger samt til vurderinger av klimaeffekter av planlagte eller iverksatte

tiltak. Det er også stor usikkerhet knyttet til aktivitetsnivået som medfører utslippene (dvs. hvor mye innbyggerne

benytter privatbil, aktivitet innen sjøfart, anleggsvirksomhet osv.). Korona-pandemien vil også påvirke

klimaregnskapet for 2020 og 2021 – og muligens også i årene fremover.

Stavanger kommune arbeider for å redusere usikkerheten gjennom i størst mulig grad å benytte offentlig

tilgjengelige data, vise vurderingene som ligger til grunn for beregningene, og å forbedre budsjettet og redusere

usikkerheten år for år.

3.3 Status for klimagassutslippene i Stavanger

Utslippsregnskapet for Stavanger innenfor de nye kommunegrensene fra 1. januar 2020 er vist i figur 3.1. Stavanger

kommunes klimagassutslipp var 410 284 tonn CO -ekvivalenter i 2018. Som figuren viser så har det vært en

nedgang i utslippene siden 2015. Nedgangen fra 2015 til 2018 er på rundt 80 000 tonn CO -ekvivalenter og det er

utslippssektorene Veitrafikk, Annen mobil forbrenning og Sjøfart som bidrar mest til nedgangen.

Figur 3.1 Klimagassutslipp i Stavanger kommune, inkl. jordbruk (Kilde: Miljødirektoratets utslippsregnskap for

kommuner).

I tillegg til de direkte utslippene er Stavanger ansvarlig for en andel av utslipp i våre nabokommuner. Disse inngår

ikke i vårt regnskap, men handlingsplanen omfatter også tiltak for å redusere disse utslippene. Utviklingen vil følges

opp i Stavangers årsrapport for klima og miljø:

Sandnes kommune: utslippssektor Energiforsyning; Forbrenning av restavfall ved Forus

Energigjenvinning. Estimerte årlige utslipp allokert til Stavanger beregnet til ca. 11 000 tonn

CO -ekv.

Randaberg kommune: utslippssektor Avfall og avløp; Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) på

Mekjarvik. Estimerte årlige utslipp allokert til Stavanger beregnet til 3400 tonn CO -ekv.
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Sola kommune: utslippssektor Luftfart. Stavanger lufthavn Sola. Estimerte årlige utslipp allokert

til Stavanger beregnet til ca. 15 000 tonn CO -ekv.

3.4 Tiltak i klimabudsjettet 2021 – 2024

I Handlingsplan 2018 – 2022 er det identifisert 146 tiltak til oppfølging av Klima- og miljøplan 2018 – 2030.

Klimabudsjettet setter søkelys på de tiltakene som kan kvantifiseres. Det understrekes at tiltakene som inngår her

som klimatiltak, også kan ha flere andre begrunnelser. I denne sammenhengen er det imidlertid tiltakenes virkning

på de direkte klimautslippene i kommunen som er relevant.

Tabell 3.1 viser tiltak i Stavanger kommune som vil bidra til å redusere utslippene i planperioden. For hvert av

tiltakene er det beregnet hvor store utslippsreduksjoner gjennomføring av tiltaket vil gi frem mot 2024. For de

tiltakene som virker sammen, er det oppgitt samlet reduksjon. ID refererer til tiltaksnummer i handlingsplanen.

For å vurdere hvordan vi ligger an i forhold til utslippsbudsjettet må man se på hvilke utslipp som forventes i

perioden. Referansebanen gir en indikasjon på hvor stort gapet er mellom framtidige utslipp og klimabudsjettet. En

referansebane er en framskrivning av historiske klimagassutslipp, og skal gi en prognose for hvordan utslippene kan

utvikle seg framover dersom ikke flere tiltak gjennomføres. Utviklingen av en referansebane er en sentral del av

klimabudsjettarbeidet, siden behovet for fremtidige utslippsreduksjoner vil henge sammen med forventet

utslippsutvikling.  Klimabudsjettet for Stavanger er basert på en forenklet referansebane der alle sektorer med

unntak av Veitrafikk er basert på en framskrivning basert på 2018-verdier. For Veitrafikk er referansebanen basert

på en utviklingsbane i tråd med nullutslippsmålene for nye kjøretøy som er nedfelt i Nasjonal transportplan 2018 –

2029 (NTP-banen) (TØI, 2019). Det er usikkerhet knyttet til hvorvidt forbudet mot oljefyring i bygg fra 01.01.20 vil

gi en utslippsreduksjon i forhold til 2018-tallene i sektor Oppvarming. De aller fleste oljebrukerne av betydning er

antatt konvertert til Lyse sitt gassnett i løpet av den siste 10-års perioden. Salgstall fra Lyse indikerer at utslipp innen

Oppvarming er knyttet til forbruk av naturgass. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til fordelingsnøklene som

benyttes ved utarbeiding av klimagassregnskapet.

Tabell 3.1 angir effekten i det aktuelle året i forhold til referansebanen for det samme året. Noen tiltak blir

gjennomført på ett tidspunkt og vil ha samme effekt hvert av de påfølgende årene, mens andre blir forsterket år for

år og gir tiltakende økt effekt. Effekten i forhold til budsjettet må derfor måles for hvert enkelt år, opp mot

referansebanen for de samme årene – den kan ikke summeres på tvers av kolonnene.

Effekten av alle gjennomførte tiltak vil ikke fanges opp årlig i utslippsregnskapet fra Miljødirektoratet. Per i dag

foreligger det for eksempel ikke metodikk for å ta hensyn til bruk av landstrøm i havner. Det jobbes imidlertid for at

utslippsregnskapet skal inkludere effekten av landstrøm og tiltaket er derfor inkludert som et kvantifisert tiltak.

Tiltakene har ulike finansieringskilder, som fylkeskommunal, kommunal, privat og statlig finansiering. Mange av

tiltakene gjennomføres ved hjelp av midler tildelt gjennom Miljødirektoratets Klimasats-ordning  og gjennom

kommunens Klima- og miljøfond. Den eksterne finansieringen er trukket fra i oppsummeringen på slutten av

tabellen slik at det er tydelig hva de kommunale utgiftene beløper seg til. Det gjøres oppmerksom på at

Mobilitetspakken og Byvekstavtalen bidrar inn mot flere tiltak, men midlene tas fra samme pott.
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    Veitrafikk        



Nr. ID Tiltak

Tiltakseffekt

tonn CO2

ekv. 

2021

 

 

 

2024

Finansering

2021- 2024
Ansvarlig

1
T5-

T9

Tiltak for økt sykling (Delmål 1.1

Sykkelandelen økes med 1 % hvert år, og

utgjør 25 % i 2030). Tiltakseffekten er

beregnet ut fra en økning i sykkelandel fra 9

% i 2018 til 15 % i 2024.  

 

Investeringstiltak HØP: 1. Sykkelstrategi 2.

Sykkelveinettet, sykkelparkering,

servicefunksjoner 3. Utbygging gang- og

sykkelveier

2 200 2800

Mobilitetspakken

(kr 50 mill.)

Byvekstavtalen

(kr 180 mill.) årlig 

 

HØP:  

 

1. kr 20 mill. årlig 

2. kr 2,25 mill.

årlig 

3. kr 36,2 mill. i

planperioden

By- og

samfunns-

planlegging:

Byutvikling 

 

BMU: Park og

vei 

 

BMU: Klima og

miljø 

 

Ekstern aktør:

Bymiljøpakken

2
T13-

T15

Tiltak for økt gange: Beintøft (Gå til skole-

konkurranse for barneskoler),

Snarveiprosjektet samt «hjertesoner» (bilfrie

områder rundt skoler) bidrar til økt gange.

«Barnetråkk», 52 hverdagsturer.

Mobilitetsuka.  

 

Investeringstiltak HØP: 1. Hjertesoner og

trafikksikkerhet i grunnskolen 2.

Trafikksikkerhet 3. Intensiv belysning

fotgjengerfelt

200 800

Mobilitetspakken

(50 mill. årlig) 

 

0,6 mill.

driftsmidler 

 

HØP:  

 

1. kr 1 mill. årlig

2021-23 

 

2. kr 15,925 mill.

årlig 3. kr 2,2 mill.

årlig

BMU: Park og

vei 

 

BMU: Klima og

miljø 

 

Ekstern aktør:

Bymiljøpakken

3

T35,

T37,

T41

Tiltak for å tilrettelegge for utslippsfrie lette

kjøretøy. -Referansebanen er basert på

utviklingsbane i tråd med nullutslippsmålene

for nye kjøretøy som er nedfelt i Nasjonal

transportplan 2018 – 2029 (NTP-banen) 

 

1. HØP: Elbillading gatelys 

2. Elbillading – borettslag/sameier 

 

(Tiltakseffekt inkludert i referansebanen)

10 400 27100

Byvekstavtalen

(kr 180 mill.) 

 

1. HØP kr 2 mill.

2021 

 

2. kr 0,6 mill.

Miljø- og

klimafond

BMU: Klima og

miljø 

 

Ekstern aktør:

Utbyggere

Rogaland

Fylkeskommune

4
T1-

T26

Nullvekst i persontrafikk 2017 - 2029.  

 

NTP banen som ligger til grunn for

utslippsreduksjon i referansebanen (TØI,

2019) inkluderer en beregnet vekst i

persontrafikken på 13 %. Tiltakseffekt er

beregnet ut ifra en 13 % reduksjon for

persontrafikk i forhold til NTP banen.

3 000 4700

Mobilitetspakken

(kr 50 mill. årlig).

Byvekstavtalen

(kr 180 mill. årlig)

By- og

samfunns-

planlegging 

 

Ekstern aktør:

Bymiljøpakken



Nr. ID Tiltak

Tiltakseffekt

tonn CO2

ekv. 

2021

 

 

 

2024

Finansering

2021- 2024
Ansvarlig

5  

Fossilfri kollektivtransport vei:  

Vedtak i Fylkestinget (saksnr. 66/15):

kollektivtransporten på Nord-Jæren skal

være fossilfri innen 2022 samt at

batteribusser tas gradvis i bruk frem mot

2025. Kolumbus estimerer en halvering i

utslipp fra 2024 med det premiss at alle nye

busskontrakter fra og med 2024 kun

benytter batterielektriske busser.

0 5000  

Ekstern aktør:

Rogaland

fylkeskommune 

Kolumbus

6 T49

Stavanger kommunes kjøretøypark

etterstrebes å være utslippsfri innen 2025.

Andel elbiler er økte fra 18 % i 2017 til 43 % pr.

juli 2020. Gjenstår 235 bensin og diesel biler

per juli 2020 som skal skiftes ut innen 2025

(alle avdelinger inkl. foretakene)

30 280

Kommunale

driftsmidler

innenfor ramme

Alle avdelinger

og virksomheter

 

Støtte og

utvikling:

Innkjøp

7
T51-

T55

Tiltak for å tilrettelegge for utslippsfri

næringstransport:  

 

1. Omlastingspunkt 'Stavanger City Hub'

etablert i 2020  

 

2. Støtteordningen til kjøp av ellastesykler for

bedrifter, organisasjoner og offentlige etater

ble innført januar 2020.  

 

3. Elbil-rådgiver for utslippsfri

næringstransport. Vurderes å opprette en

støtteordning for ladeinfrastruktur for el-

varebiler i bedrifter

100 100

 

 

 

2. Klimasats +

Klima &

Miljøfond kr 0,6

mill. 

 

3. Klimasats +

Klima &

Miljøfond kr 0,4

mill.

BMU: Klima og

miljø

8 T56

Innfasing av utslippsfrie renovasjonskjøretøy

hos utførerne av husholdningsrenovasjon; 1

stort elektrisk renovasjonskjøretøy ble tatt i

bruk i 2019. Videre innfasing følger

utskiftingsplanene for renovasjonskjøretøy.

50 50

Investeringene

foretas av

Renovasjonen

IKS

Ekstern aktør:

Renovasjonen

IKS

    Sjøfart        

9 T61

Fossilfrie hurtigbåter og ferger med anløp i

Stavanger : overgang til biodrivstoff og

elektrisitet

10 700 11200  

Ekstern aktør:

Rogaland

fylkeskommune



3.5 Utslippsramme for klimabudsjettet 2021-2024

Nr. ID Tiltak

Tiltakseffekt

tonn CO2

ekv. 

2021

 

 

 

2024

Finansering

2021- 2024
Ansvarlig

10 T62

Tiltak for å tilrettelegge for fossilfri havnedrift: 

Landstrøm for supplyfartøy:

Stavangerregionen havn åpnet nytt anlegg i

Stavanger i juni 2019 med to ladepunkt  

Landstrøm hurtigbåter: forprosjekt for

etablering av ladestasjon for hurtigbåter

pågår.  

 

Landstrøm cruiseskip: forprosjekt pågår.

Cruisestrategi for Stavangerregionen 2020-

2030 har satt mål om at Stavanger skal

kunne tilby landstrøm til cruiseskip innen

2022.

2 000 4000  

Ekstern aktør:

Stavangerregion

Havn IKS

    Oppvarming        

11 E22

Utfasing av fossil gass i fjernvarme (spisslast):

Stavanger kommune gikk i starten av 2019

over fra naturgass til klimanøytral biogass til

oppvarming av bygg og idrettsanlegg.

600 600
Ordinære

driftsmidler

BMU:

Byggforvaltning

12 F3

Søra Bråde biokullanlegg: produksjon av

varme og biokull fra kommunalt grøntavfall.

1500 tonn reduksjon som følge av overgang

fra naturgass. I tillegg vil produksjonen av

biokull tilsvare binding av 8 000 tonn CO2‐
ekv. pr. år.

 
1500

8000
 

BMU:

Byggforvaltning

13  
Økning av biogassandel som følge av økt

produksjon fra IVARs to anlegg.
5 000 7000  

Ekstern aktør:

IVAR, Lyse

    Annen mobil forbrenning        

14
E13,

E32

Tiltak for planlegging og gjennomføring av

fossilfrie byggeplasser: Innen 2021

planlegges det for at alle kommunale bygge-

og anleggsplasser skal være fossilfrie.

Utslippsgrunnlag og utslippskutt er usikkert.

1 500 1500

Kommunale

midler innenfor

ramme

BMU:

Byggeprosjekter

& Plan og

anlegg

             

   

Total reduksjon tonn CO2 ekv. (ikke inkludert

rad 3) i forhold til referansebanen for samme

år

25 500 47500
Kr 225 mill. 2021

- 2024
 

Tabell 3.1 Tiltak med kvantifisert utslippsreduksjon



Utslippsrammen viser hvor mye klimagasser som kan slippes ut hvert år for at klimamålene skal nås. Dette gjør det

mulig å beregne nødvendige årlige utslippsreduksjoner, som er differansen mellom utslippsframskrivingen og

utslippsrammen. Det presiseres at utslippsrammene for hvert år ikke er selvstendige mål, men en utslippsbane mot

målet i 2030.

Dersom man antar en lineær utvikling så vil en utslippsreduksjon på 80 % i 2030 innebære at klimagassutslippene i

budsjettåret 2021 må være redusert med 32 % fra 2015-nivå. Ut fra siste tilgjengelige statistikk tilsvarer dette et

maksimalt utslipp på 295 300 tonn CO -ekvivalenter i 2021 (uten Jordbruk).

Figur 3.2 illustrerer utslippsbanen for Stavanger gitt en utvikling i tråd med referansebanen og at alle tiltak som er

inkludert i Tabell 3.1 utføres som planlagt. Utslippene i 2021 vil da være 26 % lavere enn de var 2015. Den blå linjen

illustrerer utslippsrammen Dette betyr at det er behov for ytterligere utslippsreduksjon på 25 400 tonn CO -

ekvivalenter, for å være innenfor utslippsrammen for 2021.

Figur 3.2: Utslippsbudsjett i forhold til utslippsfremskrivning for klimautslipp i Stavanger - uten Jordbruk. (rapporterte

utslipp 2015 – 2018)

Utslippsreduksjoner

Alle prosenter viser utslippsreduksjon relativt til 2015, som er referanseåret. Alle absolutte tall er totale årlige

utslipp oppgitt i tonn CO2-ekvivalenter med unntak av siste linje som oppgir ytterligere behov for

utslippsreduksjon for at utslippsrammen skal nås). Tallene er basert på siste tilgjengelige utslippsregnskap fra

Miljødirektoratet (sist oppdatert 03.07.2020). Disse tallene kan endres over tid som følge av metodeutvikling og

datatilgang i direktoratet.
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Miljødirektoratets utslippsregnskap for kommuner oppdateres årlig. Over tid blir kunnskapsgrunnlaget for

utslippsregnskapet bedre, og når ny informasjon blir inkludert vil hele tidsserien i regnskapet bli justert. Dette

medfører at det også vil bli behov for å rekalkulere utslippsrammen for budsjettet årlig, samt å oppdatere

utslippsframskrivingen mot nyeste informasjon.

I løpet av 2021 vil det utarbeides en oppdatert handlingsplan for den neste perioden og ytterligere tiltak for å

redusere utslipp vil jobbes frem i det arbeidet. Utslippsrammen for 2021 er basert på en lineær reduksjon år for år

frem til 80 % reduksjon i 2030. Det er imidlertid forventet at utvikling av ny teknologi og drahjelp fra statlige

regulering vil kunne tilsi høyere kutt senere i perioden.

I tillegg til de kvantifiserbare tiltakene er det i handlingsplan for 2018 – 2022 en rekke ikke-kvantifiserbare tiltak som

forventes å bidra til utslippsreduksjoner i planperioden. Disse inkluderer blant annet:

Tiltak for mer bildeling i Stavanger

Krav om fossilfrie vareleveranser i kommunale anbud og innkjøp

Kommunikasjon om gode klimaløsninger og markedsføring av lokale og statlige støtteordninger 

Klimavennlig byutvikling – fortetning langs kollektivnettet

Energieffektiviserings- og klimatiltak i kommunale bygg (gir ingen direkte effekt)

EPDer (miljødeklarasjoner) på alle prosjekter innenfor nybygg og totalrehabilitering av

kommunens bygg og anlegg. LCC (livssykluskostnader). BREEAM-sertifisering i nybygg over

5000 m

Tiltak for økt gjenbruk og reduksjon av avfallsmengder

 
2015 

(referanseår

2018 

(siste statistikk)
2021 2024  

Historiske utslipp 434 300
-18 %  

356 000
     

Mål og utslippsramme    
-32 % 

295 300

-48 % 

225 900
 

Referansebane og tiltakseffekt klimabudsjett 2021    
-26 % 

320 800

-33 % 

290 000
 

Ytterligere behov for utslippsreduksjon     25 300 64 100  

Tabell 3.2 Utslippsramme og nødvendige utslippsreduksjoner (uten Jordbruk, i prosent og tonn CO2-ekv.)
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