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Klima- og miljøplan 2018-2030

 Kommunedelplan, varighet til 2030

 Handlingsplan (fireårsperioder)

 Viktig prinsipp: Sirkulær økonomi 

 Reduksjon av klimagassutslipp er en 
hovedutfordring

 FNs bærekraftsmål

www.stavanger.kommune.no/klimaplan



Klima- og miljøplan med høye ambisjoner
Mål

 Klimagassutslipp skal reduseres med 80% innen 2030 
(ift. 2015-nivå)

Tiltak – jf gjeldende klima- og miljøhandlingsplan: 
 Kartlegge og vise tilgjengelige lokale energiressurser, 

som biomasse, dyregjødsel som basis for biovarme eller 
biogass, geovarme, avløpsvarme, vind, sol..(E4). 

 Som hovedregel ta i bruk solenergi som del av 
løsningen i alle nye kommunale bygg (E17)
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Solsats

 Samarbeidsprosjekt med Naturvernforbundet for 
å styrke satsingen på solenergi i Stavanger.  

 Mål: 
 Øke kompetansenivået rundt solenergi
 Kartlegge tilskuddsordninger, regelverk, 

rammebetingelser, etc
 Være en pådriver og veileder

 Nye internettsider etablert og prosjektet har 
avholdt flere informasjonsmøter

 Følger utviklingen i antall installerte anlegg i 
Stavanger
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Utklipp fra Bygdabladet



Sol i Stavanger kommune

 Stavanger kommune planlegger alle nye bygg med minst 
10% solenergi for å dekke byggets samlede energibehov. 

 Alle offentlige bygg skal kartlegges med tanke på 
potensialet for bruk av solenergi. 

 Åtte solenergianlegg i drift på kommunale bygg: 
 Solfanger på Vålandshaugen barnehage 
 Solceller på Eiganes skole
 Solceller på Tasta, Vardeneset og Smiene barnehager 
 Solfanger på Olav Kyrres gate 19
 Solceller på Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter 
 Solceller på brannstasjonen i Schancheholen
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Produsert energi fra lokale fornybare energiressurser i kommunale 
bygg (kWh)
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Kilde: Eiendomsavd. i Stavanger kommune



Mulighetsstudie solenergi på 
kommunale bygg 

 Studien er utført av rådgivnings-
selskapene NIRAS og Multiconsult

 Formålet med studien er å kartlegge 
mulighetene for økt utnyttelse av 
solenergi på kommunale bygg

 Presentert for vårt politiske utvalg –
Utvalg for miljø og utbygging i mars
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Bygningsmassen som inngår

 Stavanger kommunes bygningsmasse er på ca 760 
bygg med samlet grunnflate ca 750 000 kvm .

 Sett på hele kommunale bygningsmassen:
 Skoler, barnehager, sykehjem, idrettsbygg, 

bydelshus, kontorbygninger, mm

 Valgt ut 360 bygg for kartleggingen. Bygg er utelatt 
basert på gitte kriterier som bl.a.: 

 Vernede og fredede bygninger.
 Midlertidige bygg
 Småbygg som lagerskur, vognskur, garasjer 
 Bygninger med takflater som enkelt kan bli utsatt 

for hærverk 
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Om studien

 Mål om å velge ut de best egnede byggene for solenergi 
på en mest mulig kostnadseffektiv måte

 Solstrømpotensialet for hvert bygg er estimert basert på 
bygningsdata, geometrisk informasjon fra kart- og 
satellittdata (ArcGIS Pro) og normaliserte verdier for 
spesifikk ytelse beregnet med verktøyet Pvsyst. 

 Sortert i lønnsomhetskategorier basert på krav til 
internrente (IRR):

 Bygg i kategorien grønn (IRR ≥ 4 %) vurderes som 
lønnsomme i år

 Bygg i gul kategori (2,5% ≤ IRR < 4 %) er potensielt 
egnet for solceller, men investeringen er ikke lønnsom i 
dag. 

 Bygg i kategorien rød (IRR < 2,5 %) er ikke aktuelle for 
solstrøm. 
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Hovedelementer i lønnsomme solcelleprosjekter
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Interaktivt kart utarbeidet som en del av leveransen
 Utdrag vist nedenfor
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Totalt solstrømpotensial for bygningsmassen, jf studien
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Topp 10-liste ifølge studien
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Videre arbeid

 Kartleggingen har gitt et verdifullt grunnlag for videre arbeid

 Framdriftsplan for videre satsing skal utarbeides 

 Mulighetsstudien ble fremlagt til Utvalg for miljø og utbygging i sak 49/22 
(30.03.22), lenke her
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Takk for oppmerksomheten! 


