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Bakgrunn

 Resultat fra en utredning Vestlandsforsking har gjort for 

Stavanger kommune

 «Utredning av miljøimplikasjoner av cruise- og flytrafikk, og muligheter for 

en satsing på turisme i tråd med klimamål for Stavanger kommune»

 Prosjektet ”Sustainable Cruises: Understanding and Optimizing 

People, Planet and Profit”

 Samarbeid mellom Vestlandsforsking, Fjord Norge as, Transportøkonomisk 

institutt, Universitetet i Stavanger, Samfunns- og næringslivsforsking as

 Vestlandsforsking og Region Stavanger deltar i JPI Urban Europe 

prosjektet «Smart City Hospitality»

 Formål: Å hjelpe lokale beslutningstakere til å legge til rette for en overgang 

til en mer bærekraftig form for byturisme ved å engasjere alle relevante 

aktører gjennom et egenutviklet ‘bærekraftspill’ og ‘apper’



Prosjektet for Stavanger kommune

 Bakgrunn

 I forbindelse med kommunens rullering 

av sin klimaplan ønsket kommunen å få 

gjort «en totalvurdering av utslipp 

forårsaket av tilreisende til Stavanger for 

å vurdere dette opp mot kommunens 

forpliktelser om å bidra til reduksjon i 

totale utslipp»

 Formål

1. Analysere klimagassutslipp fra reiseliv i 

Stavanger-regionen

2. Beskrive aktuelle tiltak for å tilrettelegge 

for mer miljøvennlige reiser til og fra 

Stavanger-regionen



Hva er med og ikke i et ‘klimagassregnskap’?

 Hva er med i SSB sine 

lokale regnskap

 Veitransport

 Landbruk

 Oppvarming

 Hva er (bl.a.) ikke med

 Olje- og gassutvinning

 Innenriks luftfart

 Innenriks sjøfart og 

fiske, småbåter

 Hva er ikke med i de 

nasjonale regnskapene

 Utenriks sjø- og 

flytransport

Prosjektets tilnærming: ‘Alt’ skal med!



Beregnet omfang tilreisende turisme

Transportmåte Antall ankomster 

per år (2016)

Gjennomsnittlig reise-

avstand én vei (km)

Bil 318 279 307 

Buss 29 497 290 

Tog 31 400 320 

Fly 67 292 2 886 

Ferje (passasjer og bil) 8 088 284 

Uspesifisert 2 855 255 

Cruise 297 900 (Uspesifisert) 

Total 755 310 



Utslippsfaktorer utenom flyreiser

Post Utslipps-

faktor

Enhet (CO2-

ekvivalenter)

Kilde (se rapport for referanser)

Fly 438,38 g/personkm Snitt for ulike avstandskategorier, RF-

faktor og beleggsprosent

Bil 0.184 kg/vognkm CBS, 2015; forutsatt 2.5 personer per 

bil

Ferje (passasjer og 

bil)

0.132 kg/personkm Department for Environment Food and 

Rural Affairs, 2014

Tog 0.008 kg/personkm IEA & UIC, 2012

Buss 0.021 kg/personkm CBS, 2015

Cruise 169,000 kg/døgn og

passasjer

Eijgelaar et al. (2010) (vi har regnet 1 døgn 

for Stavanger)

Overnatting i 

Stavanger

2,390 kg/døgn og

passasjer

CSTT, 2016 (tilsvarende tall i andre land er 6-

12 x høyere fordi vi har vannkraft i Norge)



Beregnet utslipp (tonn klimagasser per år, 2016)

85 136 
50 345 

12 944 

965 1 907 

Flyreiser (til/fra Stavanger) Cruise

Bilreiser (til/fra Stavanger) Kollektivreiser (til/fra Stavanger)

Overnatting (i Stavanger)



«Innenfor» versus «utenfor» SSB sitt offisielle 

lokale klimagassregnskap

171 640 

61 180 

11 190 

85 136 

50 345 

5 634 8 392 
1 907 145 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Fly (inn/ut av
Norge)

Cruise Veitrafikk til/fra
Norge

Veitrafikk innen
Norge

Veitrafikk innen
Stavanger

Næringsaktivitet
innen Stavanger

Annet innen
Stavanger

T
o

n
n

 C
O

2
-e

k
v
iv

a
le

n
te

r 
p

e
r 

å
r

SSB sitt regnskap for lokale klimagassutslipp Stavanger kommune (2015)

Vestlandsforsking sine beregninger av klimagasutslipp knyttet til reiselivsnæringen i Stavanger (2016)



Klimagassutslipp fra cruise

 I klimagassregnskapet for 

Stavanger har vi ikke tatt med 

utslipp fra reisen 

 Dette fordi Stavanger bare er ett 

av flere stopp

 Tall fra 2011 for 28 cruiseskip 

med anløp Bergen havn viser 

store variasjoner i utslipp 

 Variasjon fra 198.8 til 1314,5 g 

CO2 per personkm

 Eventuelle flyreiser til 

utgangshavn er ikke tatt med 

 Er flyreiser medregnet som del 

av cruiset kan det føre til to- til 

tre-dobling av 

klimagassutslippene for én 

konkret feriereise

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/pa-cruise-til-en-smeltende-isbre-1.13730899

(Walnum, 2011)



NRK Brennpunkt ««Shit O'hoi» 

 Typisk cruise

 Båt: Artania

 Rute: Bremerhaven via Island, 

Svalbard og tilbake langs 

norskekysten

 Varighet: 17 dager

 Forbruk av olje

 579 tonn tungolje og 472 tonn diesel 

(ikke tatt med reise til/fra 

Bremerhaven!)

 Utslipp av klimagasser

 Tilsvarer det årlige utslippet fra 1600 

norske bensindrevne personbiler

https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/MDDP11001217/17-10-2017



Reduksjon av klimagassutslipp fra cruise

 Redusere utslipp ved landligge

 Reduksjon i EL-avgift, styrke investeringsstøtte fra Enova, og endre finansiering av linjenettet for å 

stimulere til etablering av landstrøm

 Dyrt tiltak og betyr imidlertid lite for det samlede utslippet av klimagasser fra cruise

 Teknologiske tiltak på båtene

 Overgang til bio og/eller gass (LNG) som drivstoff for båtene

 Redusere vekt på byggemateriale, størrelse og/eller fart på båtene

 Kan bety mye i sum, men lav utskiftingstakt for cruisebåter gjør at slike tiltak kan ta lang tid i få effekt, 

og vil heller ikke tilfredsstille et langsiktig krav om null-utslipp

 Styre omfanget av cruise

 Antallsbegrensning og anbudsprinsipp for cruiseanløp/kjøring i fjorder (tilsvarende Glacier Bay, 

Alaska)

 Nasjonal avgift per passasjer per havn for å regulere trafikken

 Etablere et nasjonalt monitor-system for å registrere transportstrømmer og utslipp



Utfordringer for et monitor-system

 Manglende oversikt over utslipp fra sjøfart

 Utslipp utenfor territorialgrensen ikke del av 

nasjonale utslippsregnskap (utslipp fra norsk 

utenriksflåte er like stort som Norges offisielle 

nasjonale klimautslipp)

 Utslipp innenfor territorialgrensen er svært 

mangelfullt rapportert: «Totalt forbruk for all 

innenriks sjøfart ligger en god del høyere enn våre 

estimater.» (saksbehandler, Sjøfartsdirektoratet)

 Manglende transparens

 Store variasjoner i utslipp mellom skip – både i fart og 

ved landligge

 Konsulentfirmaer er lite villige til å vise hvordan de 

gjør sine beregninger (er i og for seg forståelig)

 MEN ikke greit at myndighetene bruker slike 

beregninger og at de derfor ikke kan gjøre rede for 

hvordan beregningene er gjort



Skisse til et nasjonalt monitor-system for cruise

Gjenstår: Utvikle et prosjekt som gjør at 

systemet også kan vise verdiskaping i 

hver havn (evt også om bord på båten)

Systemet kan brukes til:

• Måle utvikling over tid

• Modulere miljøeffekt av eks 

redusert fart, redusert omfang 

av båter, koble til landstrøm

• Styre forholdet miljøbelastning 

versus lokal verdiskaping

Simonsen og Walnum (upubl)

Datagrunnlag
• Satellitt data 

med posisjon 

hvert 5 minutt

• Egen database 

med alle 169 

cruisebåter 

som reiste i 

norske farvann 

i 2016



«Bærekraftspill» for reiselivet

 Under utvikling et 

«bærekraftspill» om hvordan 

gjøre reiselivet i Stavanger (og 

fem andre Europeiske byer) 

mer bærekraftig 

 Planlagt spilt med lokale 

aktører i Stavanger i mai/juni 

neste år

 Cruiseturisme vil være en viktig 

del av dette spillet 

 Del av prosjektet «Smart City 

Hospitality»
Mer informasjon: http://www.scithos.eu/

http://www.scithos.eu/
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