
BEDRE BYER
- en innbyggerundersøkelse om hva som gjør

en by attraktiv å bo og leve i



FILMEN MED TYRA OG ANNA



Vårt bevis på tydelig forpliktelse til folk og 
samfunn:

SAMFUNNS-
RÅDGIVEREN 
I PRAKSIS!



MEGATRENDENE FORTSETTER Å PÅVIRKE UTVIKLINGEN

DigitaliseringGlobalisering



Urbanisering



Demografiske 
endringer

Klimaendringer





VERDENS FELLES ARBEIDSPLAN FOR 
EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING





Vi spurte om:

I hvilken grad har følgende forhold betydning for om 
din by er attraktiv for deg å leve i?
I hvilken grad synes du følgende forhold 
kjennetegner den byen du bor i?
Hvilke av følgende forhold burde din by/kommunen 
prioriterer mest med tanke på å gjøre byen enda mer 
attraktiv for deg å leve i? 



Hva er viktigst for innbyggerne i 
Stavanger?



Trygghet mot 
å bli utsatt for 
kriminalitet 



Nærhet til 
naturområder



Godt 
helsetilbud



Ren luft



Enkelt å 
komme seg 
rundt med 
offentlig 
transport



GAPANALYSE:

HVOR ER DET STØRST 
FORSKJELL MELLOM 
ØNSKER OG REALITET? 



At det er 
tilgang til 
boliger til 
fornuftige 
priser


1

TILGANG PÅ BOLIGER

72 %
mener at tilgang til gode boliger 
til fornuftige boligpriser har 
betydning for Stavangers 
attraktivitet

15%
mener dette 
kjennetegner 
Stavanger



TRYGGHET;
Et privilegium, 
ingen 
selvfølge

2

TRYGGHET

89 %
mener at trygghet mot å 
bli utsatt for kriminalitet 
har betydning for 
Stavanger attraktivitet

59%
mener dette 
kjennetegner 
Stavanger



Enkelt å 
komme seg 
rundt med 
offentlig 
transport

3

MOBILITET

72 %
mener at det at det er enkelt å komme 
seg rundt med offentlig transport  har 
betydning for Stavangers attraktivitet

49%
mener dette 
kjennetegner 
Stavanger




Gode arbeidsmuligheter 



MILJØ OG 
BÆREKRAFT

63 %
mener at det er viktig 
at kommunen 
fokuserer på miljø og 
bærekraft

38 %
mener dette 
stemmer med
kommunen de 
bor i

NESTEN SIST UT:
BÆREKRAFT OG MILJØ



80 %



BÆREKRAFTIGE BYER OG TETTSTEDER
TRE SENTRALE TEMA I KARTLEGGINGEN

Økonomi, næring
og mobilitet

Sosial, samfunn
og livskvalitet

Miljø, klima og
infrastruktur

FNs bærekraftsmål 11

Inkluderende, trygge, robuste og
bærekraftige byer



GAP-ANALYSE STAVANGER
MILJØ, KLIMA OG 
INFRASTRUKTUR

77% 81% 74% 73% 86% 38% 68% 36% 

57% 
64% 

70% 72% 

87% 

49% 

84% 

55% 

Gode muligheter for 
sorterin og 

resirkulering av 
avfall

Nærhet til områder 
med vann

Nærhet til 
naturområder

Nærhet til 
grøntområder i 

byen/lokalområdet

At de usynlige 
tingene fungerer og 

er godt ivaretatt

Sikring mot 
naturkatastrofer

Ren luft Lite trafikkstøy

I hvilken grad synes du følgende forhold kjennetegner den byen du bor i?

I hvilken grad har følgende forhold betydning for om din by er attraktiv for deg å leve i?

BYEN OVERPRESTERER

BYEN HAR ET GAP



GAP-ANALYSE STAVANGER
SOSIAL, SAMFUNN OG 
LIVSKVALITET

65% 53% 42% 76% 68% 60% 44% 62% 48% 69% 38% 59% 

43% 

33% 

25% 

59% 
53% 51% 

43% 

73% 

60% 

84% 

57% 

89% 

Et bredt utvalg av 
fritidsaktiviteter 
innen irdertt til 
barn og voksne

Godt 
barnehagetilbud

Mange aktiviteter i 
lokalområdet/aktiv 

lokalbefolkning

Et variert utvalg av 
butikker, caféer og 

restauranter

Et bredt utvalg av 
sports- og 
kulturtilbud

Godt 
grunnskoletilbud

Nærhet til steder 
som inviterer til 

opphold og 
aktivitet

Trygg ferdsel i 
trafikkenn

Godt nabolag og 
felleskap med 

personer i 
nærområdet

Godt helsetilbud Godt tilbud for 
eldreomsorg

Trygghet mot å bli 
utsatt for 

kriminalitet

I hvilken grad synes du følgende forhold kjennetegner den byen du bor i?

I hvilken grad har følgende forhold betydning for om din by er attraktiv for deg å leve i?

BYEN OVERPRESTERER

BYEN HAR ET GAP



GAP-ANALYSE STAVANGER
ØKONOMI, NÆRING OG 
MOBILITET

79% 67% 62% 66% 73% 23% 75% 51% 49% 15% 

48% 
55% 52% 

57% 

71% 

25% 

78% 
73% 72% 72% 

Gode muligheter 
for å ta høyere 

utdanning

Enkelt å komme 
seg rundt med bil

Tilgang på ulike 
typer boliger

Enkelt å komme 
seg rundt på 

sykkel

Enkelt å komme 
seg rundt til fots

Gode betingelser 
for oppstart av ny 

virksomhet

Enkelt å komme 
seg til og fra 
bysentrum

Gode 
arbeidsmuligheter

Enkelt å komme 
seg rundt med 

offentlig transport

Tilgang på boliger 
til fornuftige 

priser

I hvilken grad synes du følgende forhold kjennetegner den byen du bor i?

I hvilken grad har følgende forhold betydning for om din by er attraktiv for deg å leve i?

BYEN OVERPRESTERER

BYEN HAR ET GAP



TOPP TI FAKTORER INNBYGGERNE ØNSKER AT STAVANGER 
SKAL PRIORITERE

I undersøkelsen ble innbyggerne bedt om å 
rangere hvilke faktorer de ønsker byen skal 
prioritere i sitt videre arbeid, og videre rangert 
disse. Figuren til venstre viser hvilke faktorer flest 
innbyggere har rangert som topp fem faktorer de 
ønsker at byen skal prioritere. 

For innbyggerne i Stavanger er luftkvalitet, 
tilgang på boliger, sports- og kulturtilbud og 
tilgjengelighet med bil fire faktorer flest mener 
byen bør prioritere videre.

19% 

19% 

23% 

24% 

30% 

31% 

32% 

34% 

37% 

58% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Nærhet til områder med vann

Trygg ferdsel i trafikkenn

Godt barnehagetilbud

Lite trafikkstøy

Et bredt utvalg av fritidsaktiviteter 
innen irdertt til barn og voksne

Gode betingelser for oppstart av ny 
virksomhet

Enkelt å komme seg rundt med bil

Et bredt utvalg av sports- og 
kulturtilbud

Tilgang på ulike typer boliger

Ren luft



DAGENS REFLEKSJON:

HVA TENKER DERE?

HVORDAN LØSER VI DE 
STORE OPPGAVENE-
SAMMEN? 


