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Direktør bymiljø og utbygging Leidulf Skjørestad 

29. Oktober 2021

Vi bygger

fellesskap

Kommunedirektørens forslag

HØP 2022-2025



Tilbake til fremtiden

▪ Opprettholdt tjenestetilbudet

▪ Tilrettelegging for håndtering av pandemi bl.a
forumområdet

▪ Begrenset / stanset aktivitet bl.a. idrett og 
kultur, uteliv, sentrum, arrangementer osv

▪ Lagt til rette for aktivitet i tur- og friområder

▪ Kampanjer

▪ Kontakt med og støtte til næringsliv / kulturliv 
/ idrettslag/ utelivsbransje

▪ Kommunen og vi kan være fornøyd med 
håndteringen i en krevende tid

▪ Velfortjent spontan byfest
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Kommuneplanens arealdel 
er under utarbeiding

▪ Arealstrategien = prinsipper for arealutvikling

▪ For å nå målene i samfunnsdelen skal vi i 
arealforvaltningen sikre

• Utbyggingsrekkefølge

• Jordvern

• By- og stedsutvikling

• Gode bomiljø/nærmiljø

• Grønnstruktur

• Transport 

• Næringsutvikling 

• Sjøområdene og strandsonen



Klimamål og klimabudsjett 
Stavanger kommune skal kutte de direkte klimagassutslippene 

med 80 % fra 2015 til 2030. 

Utslippene er redusert med 14 % fra 2015 til 2019

I 2040 skal kommunen være fossilfri

Klimabudsjettet viser;

▪ Utslippsstatus 

▪ Forventet utvikling i utslipp fremover 

▪ Nødvendige kutt for å nå målet 

▪ Effektvurdering av planlagte tiltak
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Det er behov for ytterligere tiltak for å nå målet

Effekt av tiltak i budsjettet 

▪ 2022: 34 100 tonn CO2 ekv

▪ 2025: 81 900 tonn CO2 ekv

Gap for å være «i rute» til målet: 

▪ 2022: 63 700 tonn CO2 ekv

▪ 2025: 90 500 tonn CO2 ekv



Klimatiltak
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Tiltakene med størst effekt
Effekt i 2025 

(tonn CO2 ekv)

Tilrettelegge for utslippsfrie lette 
kjøretøy 

33 300

Fossilfrie hurtigbåter og ferger 17 700

Fossilfri kollektivtransport vei 8 500

Fossilfri havnedrift (landstrøm) 6 700

Nullvekst personbiltrafikk 3 500

Redusert bruk av naturgass (øke 
produksjon av biogass + energitiltak 
Lauvnes gartneri/SUS)

2 000 + 2 800

Søra Bråde biokullanlegg 1 300 (+3 100 binding)

Fossilfrie bygg- og anleggsplasser 1 500

Viktig å sikre fremdrift og finansiering av tiltakene i 

budsjettet

Regnskapet og budsjettet omfatter sektorer hvor 

kommunen har lite handlingsrom for å kutte utslipp 

▪ trenger drahjelp fra innbyggere, næringsliv og andre 

offentlige aktører

Behov for å identifisere ytterligere tiltak for å nå målet

▪ Støtteordninger kan stimulere til utslippsreduksjoner

Utslippsregnskapet kan ha en uforutsigbar utvikling

I tillegg kommer en rekke ikke-kvantifiserbare tiltak som 

har stor usikkerhet eller der nødvendig datagrunnlag 

mangler. Eks: Krav om fossilfrie vareleveranser i 

kommunale anbud og innkjøp



Klima- og miljøsatsing
Samordnet areal- og transportplanlegging er en forutsetning for en 

arealeffektiv og klimavennlig utvikling av by og bygd.

Sentralt arbeid høsten 2021/våren 2022:

▪ Handlingsplan for klima og miljø vil revideres høst 2021/vår 2022

▪ Ladestrategien revideres

▪ Oppfølging av tiltak i nylig vedtatt handlingsplan for klima og miljø i 
landbruket

▪ Kartlegge utslipps-reduserende tiltak sjøfart

▪ Temaplan for havbruk skal utarbeides

▪ Prosess for å bli en av EUs 100 klimanøytrale byer

▪ «finansieringsanalyse»

▪ Klima- og miljøfond kr 5 mill. i 2022, og kr 10 mill. i 2023, 2024 og 2025

▪ Avvikle piggdekkgebyrordning

▪ Pant på gamle vedovner utgår

▪ Bymiljøpakken

▪ Sikre konkurranseevnen til miljøvennlig transport, gjennom investeringer i 
infrastruktur mm. Mål om 0-vekst i persontransport med bil

▪ El-bil avgjørende for å nå klimamål 

▪ Stavanger trenger økt kapasitet for strøm for å nå klimamål

▪ Kan vi få dette til samtidig som naturverdier mv. ivaretas?



Å feie for egen dør:
Sikre utslippskutt i kommunens egen drift

▪ Fossilfri bil-/maskinpark

▪ Fossil-/utslippsfrie bygg- og 
anleggsprosjekter

▪ Oppvarming av egne bygg

▪ Grønne anskaffelser

▪ Realisere pyrolyseanlegg på Søra Bråde

▪ Lokalisering av egne virksomheter

Hjemmebaserte tjenester Hillevåg/Hinna har byttet ut 
41 bensinbiler med elbiler i løpet av 2020



Grønn spydspiss: 
ta vare på og bruke naturen

▪ Stoppe nedbygging av natur, tap av 
økosystemer og arter

▪ Arealnøytralitet

▪ Grønn plan: del av arbeidet med 
kommuneplanens arealdel

▪ Skybruddsplan: gjøre kommunen klimarobust

▪ Naturbaserte løsninger som grunnleggende 
prinsipp i planlegging, forvaltning og drift

▪ Giftfri vegetasjonskontroll, bekjempe 
uønskede arter



Styrket plankapasitet

▪ Kr 3,0 mill. økt plankapasitet Byutvikling (2022-25)

▪ Kr 2,3 mill. områdeplan Paradis (2022-23)

▪ Kr 1,0 mill. områdeplan Hillevåg (2022-24)



Ytterligere satsing på 
næringsutvikling
Det settes av kr 4 mill. i planperioden til en 
handlingsplan for å styrke Stavangerregionens 
attraktivitet for næringsutvikling og nyetablering

Vi skal:

▪ Støtte initiativer som leder til omstilling i næringslivet

▪ Støtte felles aktiviteter og utvikling av nye teknologiske 
løsninger innen landbruk og havbruk

▪ Opprette en ny stilling som rådgiver i 
landbruksavdelingen

▪ Styrke Stavangers rolle som god vertskapskommune 
gjennom tettere samarbeid og bedre tilrettelegging for 
næringslivet

▪ Styrke Stavanger som «merkevare» ved å synliggjøre 
regionens samlede konkurransefortrinn under navnet 
Stavanger business region
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Stavanger sentrum

▪ Strategiske satsinger:

▪ Videreutvikle Stavanger sentrum som tyngdepunkt for 
tjeneste, handel og arbeid

▪ Bidra til tilgjengelige arealer

▪ Sikre god og miljøvennlig tilgang til sentrum

▪ Gjøre det attraktivt å bo i sentrumsnære områder

▪ Gjennomføring av sentrumsplanen og oppfølging gjennom 
byromstrategien

▪ Styrking av samarbeidet med sentrumsaktører gjennom 
CID og STAS

▪ Flere store viktige prosjekt på gang:

▪ Domkirken

▪ Bussveien

▪ Kongsgata/Klubbgata

▪ Rehabilitering av rådhus

▪ Lervigkvartalet

▪ Nytorget



Stavanger 2025 – feiringen 
av 900- årsjubileet

I 2022 lanseres hovedtiltakene i Stavanger 
2025. Det settes av kr 55 mill. i planperioden 
til 900-årsjubileet.

▪ Jubileet skal
▪ styrke identitet og fellesskap
▪ bygge attraktivitet og omdømme
▪ gi drivkraft til byutvikling og andre strategiske 

satsinger 

▪ Tre satsingsområder i tråd med trekløveret
▪ sentrumsutvikling
▪ naturopplevelser i og rundt Stavanger
▪ omstillingen i Stavangerregionen

▪ Styrke Stavangers historie og kulturarv

▪ historien vår skal fortelles på nye måter og brukes 
aktivt når vi skal finne framtidens løsninger
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Områdeløft, folkehelse
og klimatilpasning

▪ Kr 3,0 mill. områdeløft Hillevåg (2022-23)

▪ Kr 0,3 mill. utredning flomvern sentrum (2022)

▪ Kr 1,0 mill. styrking folkehelsemidler (2022-25)



Mer for mindre

Gevinstrealisering innarbeidet

Mål :

▪ Effektivitet og omstillingsevne

▪ Riktig kvalitet

▪ Lave transaksjonskostnader

▪ Gode helhetsløsninger

▪ Styrke status til fagarbeider og sterke 
fagmiljøer

▪ Redusere sykefravær

Vi skal gjøre mer for mindre



Våre tjenester skal leveres hver 
dag, hele året, hele tiden…  

▪ Over 3.000 bygg (2.700 boliger)

▪ 2.100 km vann-, avløp-, overvannsledninger

▪ 52.000 stk vann-, avløp- og overvannskummer

▪ 138 stk avløpspumpestasjoner, 28 trykkøkningsstasjoner vann, 10 

vannhøydebassenger

▪ Vi leverer ca. 17,5 mill. m3 drikkevannvann og rundt 30 mill. m3 avløp 

til rensing

▪ Samlet lengde turstier/turveier i kommunen 221 km

▪ 51 parker, 293 lekeplasser, 537 friområder, 172 nærmiljøanlegg

▪ Over 27.000 gatelys

▪ Lengde tilrettelagde sykkelveier: 132 km

▪ Nesten 4,5 km nye sykkeltraseer i 2021

▪ Lengde kommunale veier (asfaltert) 749 km

▪ 844 offentlige parkeringsplasser

▪ 21 bruer, 32 kaier, 4 kulverter, 5 underganger

▪ ….. og mye mer.....



Noen nye tiltak

▪ Økt vedlikehold på boliger kr 20 mill.

▪ Vedlikehold / renhold nye bygg kr 3 mill.

▪ Ombruk møbler kr 3 mill.

▪ Tilskudd til Kampen Campus kr 6 mill.
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▪ Tilskudd til Ryfylke friluftsråd, ny båt kr 2,2 mill.

▪ Tilskudd til Speidermarka kr 1,2 mill.

▪ Hjertelagshallen / Paradis skatehall kr 1,4 mill.



Endringer i driftsbudsjettet fra 2021-2022
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Eiendom

kr 30,4 mill.

Økt vedlikehold på bolig, 

vedlikehold og renhold på nye bygg, 

ombruk av møbler kr 3mill.

Idrett og utemiljø

kr 11,2 mill. 

Tilskudd til Kampen Campus kr 6 mill.,

midler til grøntanlegg miljøkulvert m.m.

Klima og miljø

kr 5,1 mill.

Bruk av klima og miljøfond kr 5 mill.

GEBYRER

• Vann 3 %, Avløp 2 % og Slam 7%

• Renovasjon 15 %

• Leie av idrettshaller uendret 

Satser:

• Forvaltningsoppgaver

• etter Matrikkelloven 2,5 %

• Byggesaksbehandling 3 %

• Private reguleringsplaner 3 %
Innbygger og 

samfunnskontakt

Kr 21,6 mill.
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Prioriteringer 
investering 



Brutto investeringer 2022-2025
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Vann og avløp og renovasjon

Kr 712,1 mill.
Idretts- og sykkelformål

Kr 266,4 mill.

Kirker

Kr 182,5 mill.
Klima og miljø

Kr 344 mill.

Bolig og bofellesskap

Kr 389,5 mill.
Formålsbygg 

(skole, barnehage, helse mm.)

Kr 3 386,4 mill.

Rådhus

Kr 346,6 mill.

Utemiljø

Kr 766 mill.



Prosjektmodell – «Riktig prosjekt – riktig gjennomført»
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Hva er behovet?  

Hva er viktigst?

Kategori?

Bestilling

• Hva er gevinstene? 

• Hva er mulighetene?

• Hvor er tomten?

• Hva er 

alternativene? 

• Hva er konseptet?

• Kategori?

Konseptbeskrivelse 

byggeprosjekt

• Hva skal vi bygge? 

• Er tomten klar?

• Hvordan skal vi 

bygge?

• Når skal vi bygge?

• Hva vil det koste?

• Kategori?

Prosjektforslag 

byggeprosjekt

• Prosjektering til 

rammesøknad

• Klar til 

totalentreprise

• Detaljprosjektering

• Klar til delte 

entrepriser

Prosjektplan Prosjektplan

• Lede byggefase

• Rapportere

• Dokumentasjon 

Prosjektplan Sluttrapport

• Overlevere til 

Byggforvaltning

• Prøvedrift

• Sluttrapport

• Reklamasjon og 

garanti

Kostnadsramme

HØP – politisk 

godkjent KS

G

B3 B4

Start

prosjekt

Start 

prosjektering Overlevering
Prosjekt

slutt

B5 B

6

Forprosjekt Prosjektering ByggingBehov Kartlegging Utvikling

B1

Prioritering Konseptvalg

Start 

bygging

Kostnadsoppstilling 

etter anbud -

politisk godkjent

totalentreprise UMU

Kostnadsoppstilling 

etter anbud -

politisk godkjent

delte entrepriser UMU

Konseptvalg -

politisk godkjent UMU 

/ ev. andre 

hovedutvalg og FSK

B0 B2

Midler til

kartlegging og utvikling

Kostnadsramme HØP

– politisk godkjent KS

Ansvarlig for fase 

- virksomhetene Ansvarlig for fasene - BP

Sluttregnskap

politisk 

godkjent UMU

Avslutning/prøvedrift

Drift/gevinstrealisering                      



Finansiell bestilling av arbeid fra B0 
til kartlegging B1 og utviklingsfasen B2

Fase Prosjektnavn Ramme

B0 - Behov Mulighetsstudie Jåtten skole 2 000

Mulighetsstudie ny skole sykehusområdet/Våland 2 000

Hundvåg, Atlanteren - 6 avdeling bhg, mulighetsstudie 2 000

Mosvannparken barnehage, 8 avdelinger , mulighetsstudie 2 000

Stokkadalen barnehage (8-10 avdelinger), mulighetsstudie 2 000

Jåttå barnehage, oppgradering planløsning, mulighetsstudie 1 000

Mulighetsstudie, nytt sykehjem -150 plasser (O2 tomt Jåttåvågen) 4 000

Mulighetsstudie omsorg+ Bekkefaret 2 000

Mulighetsstudie St.Petri bofellesskap 2 000

Prosjektutvikling, bofellesskap i Jåttåvågen (8 boliger) 42 000

Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede (6 boliger) 34 000

Bofellesskap, erstatning for Worsegården (8 boliger) 35 000

Bofellesskap, Jåttå nord (16 boliger) 56 000

Mulighetsstudie, bofellesskap, erstatning for Spilderhaug (5 boliger) 2 000

Mulighetsstudie, alle avlastningsplasser under samme tak (26 plasser) 2 000

Småhus ROP-boliger, Norce-prosjekt 16 000
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Mulighetsstudier og konseptforslag til B1
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B1 - Kartlegging Akropolis mulighetsstudie 3 000

Nytt kommunehus Rennesøy, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav 40 000

Kvernevik skole 250 000



Utvikling prosjektforslag til B2
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B2 - Utvikling Nytorget, bygg  BS1-tomt 8 000

Ny legevakt bygg OPT2-tomt 2 000

Kvaleberg skate-/ idrett- og 

bydelshus, mulighetsstudie, 

p.nr. 3744044 2 000



Ramsvig sykehjem

Levert til andregangs behandling
Lyser ut ulike entrepriser med mål om å ha entreprenør klar ved 
godkjent plan

Andregangs behandling desember 21
Ferdig 2024

Godkjent ramme gml. modell kr 165 mill. 
(ny modell ikke godkjent ramme før regulering) 

Vaulen skole
Plan vil bli levert i november
Førstegangs behandling desember 21
Godkjent sommeren 2022
Oppstart 2023 – Skolestart 2025

Midlertidige lokaler må avklares
Utvidelse til B35 ikke mulig

Godkjent ramme gml. modell kr 423 mill.
(ny modell ikke godkjent ramme før regulering) 



Prosjekt i konkurranse -
Lervigskvartalet

▪ Avsetning HØP ca. kr 1 mrd.

▪ Konkurranse gjennomført: 

15-20 % økning  (ca. kr 200 mill.)

▪ Egen sak til UMU 24.11.2021 med 
sluttbehandling i formannskapet 25.11.2021

▪ Storhaug høyt prioritert

▪ Lervig brannstasjon / Lervig park
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Pågående prosjekter i utførelsesfasen

Teknikken barnehage

Schankeholen brannstasjon Tastaveden ungdomskole Madlamark skole

Lervig brannstasjonRådhuset

Resultat = gevinst og verdiskaping for felleskapet



Fornyelse av ledningsnett

▪ Bærekraftig forvaltning og generasjonsprinsipp

▪ Bystyret i Stavanger vedtok 1,5 % ifm. behandling av 

hovedplan 2019-2029

▪ Finnøy og Rennesøy hadde ikke tilsvarende ambisjonsnivå 

pga. nyere ledningsnett

▪ På grunn av behov for å redusere kommunens låneopptak 

ble det vedtatt en opptrappingsplan ifm. HØP

▪ De politiske ambisjonene ble da forskjøvet og gradvis trappet 

opp til 1,5 % i 2026

▪ For perioden 2022-2025 legger HØP opp til kr 420 mill. til 

fornyelse. Hovedplanen la opp til kr 560 mill.

▪ Det er krevende å finne vannprosjekter som kan utføres med 

«gravefrie» metoder – som er en forutsetning for å klare en 

utskiftingstakt på 1 % eller mer

▪ Planlagt fornyelse forutsetter at eksterne fellesføringer med 

STAX og bussvei går som planlagt
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Kommunedirektørens forslag  

Handlings- og økonomiplan 

2022-2025

Kommunestyret vedtar

Handlings- og 

økonomiplan 2022-2025

UMU vedtar Årsprogram

• Idrett og Utemiljø

• Utbygging

• Eiendom

• VAR

Regjeringens forslag 

Stats- og nasjonalbudsjett 2022

2912 13 26

Oktober Desember Januar/Februar


