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Sandnes Rådhus -beskrivelse 
Sandnes rådhus er hovedkontoret i Miljøfyrtårn. Sandnes kommune flyttet inn i nytt rådhus i 2019, 

men denne miljøfyrtårnrapporten omfatter kommunens aktivitet i det gamle rådhuset. 

Energiforbruket i det gamle rådhuset er høyt (energimerket F), 

og det har heller ikke vært gjort større investeringer i ENØK-

tiltak i det gamle rådhuset de siste årene. Vi kommer derfor ut 

med vesentlig dårligere score for energiforbruk i 2018 enn det 

som vil være tilfelle for 2019. 

Vi har også en vesentlig overrapportering når det gjelder Co 2 

utslipp fra transport.  Dette fordi tallene for flyreiser 

rapporteres fra reisebyrå, og inkluderer hele kommunens 

bestillinger av reiser hos dem. Det arbeides nå med reisebyrået for å få en mer finmasket 

rapportering fra neste rapporteringsår.  

  

 

 

Rådhuset sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Hovedkontor- for konsern og 

kommuner og leietaker 
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Systemkrav 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer til Systemkrav 
Tallene gjelder for gammelt rådhus med 190.12 årsverk i 2018. Flytter inn i nytt rådhus januar 2019. 

Nytt antall årsverk er planlagt til rundt 387 
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Innkjøp 

 

Kommentarer til Innkjøp 
Oversiktene antall vesentlige leverandører som har et sertifisert milljøledelsessystem som 

Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende og antall miljømerkede produkter til egen drift 

(frivillig å fylle ut) arbeides det med å videreutvikle jfr. ny innkjøpspolitikk og Miljøfyrtårn sine krav. 
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Energi 

 

 

Kommentarer til Energi 
Energiforbruk gjelder gammelt rådhus med energimerking F. Sandnes kommune har bygget nytt 

rådhus og flere enheter flytter inn i rådhuset i løpet av første del av 2019. Nytt rådhus har 

energimerking A. 
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Transport 
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Kommentarer til Transport 
Flyreiser gjelder for hele kommunen. Biler gjelder for gamle rådhuset. Arbeider med å forbedre 

rapportgrunnlaget sammen med reisebyrået. 
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Avfall 
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Kommentarer til Avfall 
Gjelder gammelt rådhus med 190,12 årsverk. Nytt rådhus planlagt over 360 arbeidsplasser. 
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Gjennomførte tiltak 2018- Gammelt rådhus 
 

Innkjøp og materialbruk 
Ny kommunal anskaffelsespolitikk som er det overordnede styringsdokumentet som gjelder for 
kommunens anskaffelser. Den gjelder for alle kommunens enheter og kommunale foretak ved kjøp, 
leie og leasing av varer og tjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. 
 
Sandnes kommune prioriterer å inngå rammeavtaler. Rammeavtalene inngås etter konkurranse, og 
omfatter kommunens samlede behov for de aktuelle produkter og tjenester. Avtalene inngås ofte 
med 2 – 4 års varighet. Disse rammeavtalene forplikter kommunens enheter forpliktet til å benytte. 
Oversikt og kort omtale av kommunens rammeavtaler legges ut på Intranett under Anskaffelser. 
Sandnes kommune har tatt i bruk verktøy for e-handel, elektronisk konkurransegjennomføring og 
kontraktsadministrasjon, elektronisk avtalekatalog og elektronisk systemstøtte for priskontroll. 
Kommunen har tatt i bruk konkurransegjennomføringverktøy (KGV). Løsningen sikrer 
etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen. Bruk av elektronisk bestillingsløsning, eHandel, noe som 
sikrer høy avtalelojalitet og høy effektivitet i bestillingsprosessen.  Kontraktsoppfølgingsverktøyet 
SAS gir mulighet for å kontrollere avvik i priser fra leverandører og kommunens avtalelojalitet til 
inngåtte rammeavtaler. 
 

Avfall 

Restavfallskurver er fjernet, og hver enkelt ansatt går med avfallet sitt til en felles 
avfallsbeholder plassert på et sentralt sted i ansattes etasje. Det er rutiner for å lese e-
postmeldinger på skjerm i stedet for å ta utskrift. Dokumenter, blanketter, bilag osv. mest 
mulig elektronisk skanning. Digitale verktøy som PC, prosjektor, ipad ol brukes fremfor å 
skrive ut på papir ved interne møter. Printere er stilt inn til å skrive ut tosidig og i sort/hvitt 
som standard. Rådhuset har "printer-styring", individuell aktivering av printer med kort før 
utskrift, som vil gi bedre kontroll og færre unødvendige utskrifter. Bruken av innstikkposer i 
avfallsbeholdere reduseres ved å samle mer avfall i færre beholdere i felles avfallsstasjon, 
fremfor beholdere på hver arbeidsstasjon. 
 

Energi 
Rutine for lukking av porter, dører mot uteområder og andre soner med forskjellig 
temperatur. Solavskjerming ved bruk av persienner. Skjermer og PCer programmert til å gå i 
dvale etter relativt kort tid. Det er etablert serviceavtaler og funksjonskontroller på tekniske 
som følges opp av ansvarlig intern person. Noen deler av gammelt rådhus har 
lavenergibelysning er installert. Bygget/lokalene har ikke eget kjøleanlegg som styres 
automatisk og er dermed slått av om vinteren. Det er etablert serviceavtaler og 
funksjonskontroller på tekniske anlegg (varme-, ventilasjons, eller kjøleanlegg etc) og dette 
følges disse opp av ansvarlig intern person. 
 

Transport 

Gammelt rådhus. Det til rette i noen grad til rette for hjemmekontor for ansatte. 
Videokonferanser, webmøter, telefonkonferanser benyttes for å redusere 
transport/reisevirksomhet. 1. møterom tilrettelagt for videokonferanser i gammelt rådhus. 
Sykkelparkering for vanlig sykkel og elsykkel er i gammelt rådhus. Garderobeanlegg rett ved 
sykkelparkeringen. De fleste av rådhusets tjenestebiler parkeres innendørs. Det holdes en 
årlig oppdatert oversikt over virksomhetens egen bilpark og faktisk drivstofforbruk pr mil pr 
kjøretøy. I oversikten skal det framkomme når bilen ble anskaffet. Måneds billett for buss og 
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tog. HjemJobbHjem-billetten gir ansatte i Sandnes kommune tilgang til en måneds billett for 
buss og tog i Rogaland til kun 515 kroner. Bysykkelen. Ansatte i Sandnes kommune har 
tilgang til Bysykkelen, som skal gjøre det lettere å komme seg til og fra kollektivknutepunkt. 
Det gjennomføres skrittellerkonkurranser, "sykle til jobben"-aksjon. Det legges til rette for 
sykkelparkering. Et minimumsbehov for parkeringsplasser vurdert/avklart. Det er tilgang til 
dusj og garderobe. Videokonferanser, webmøter, telefonkonferanser o.l. benyttes. Det gis 
støtte til kjøp av kollektive månedskort/klippekort for ansatte. Det gis støtte til innkjøp av 
sykler/el-sykler til ansatte og vedlikehold av private sykler slik at de ansatte kan bruke sykkel 
i tjeneste. Rådhusets kjøretøy parkeres de innendørs 
 

Handlingsplan- Nytt rådhus 
 

Miljøpolicy inkludert HMS mål 
Miljøpolicy finnes i Miljøplan for Sandnes 2015 – 2030 er en del av Kommuneplan for 

Sandnes 2015 – 2030.  

I kommuneplanens dybdeområde Folkehelse og miljø – Sandnes som en sunn by for alle, er 

sammenhengene mellom miljø og helse beskrevet og illustrert.  

S.101 i Miljøplanen. Sandnes kommune skal i egen drift og tjenesteutvikling ikke påføre 

miljøet større skade enn absolutt nødvendig. Alle kommunale virksomheter skal ha mål og 

rutiner for miljøvennlig drift. Alle kommunale virksomheter skal være miljøsertifisert innen 

2023(endret fra 2016). 

 

Innkjøp 
 

Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig) 30 produkter 

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører 10 leverandører 

 

Innkjøp og materialbruk: Tiltak 

Ved kommunens anskaffelser skal det vurderes hvilke anskaffelser som utgjør en 

miljøbelastning slik at det er relevant å stille miljøkrav. Kommunen skal innrette sin 

innkjøpspraksis slik at den bidrar til å redusere miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige 

løsninger. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiver tar hensyn til livssykluskostnader. 

• Kommunen skal ved anskaffelse av egne/leide personbiler (bilgruppe M1) i tjeneste 

velge nullutslippskjøretøy. Behov som tilsier valg av alternative kjøretøy skal skriftlig 

begrunnes. 

• Kommunen skal ved anskaffelse av egne/leide varebiler bilgruppe N1 , gjennomføre 

en behovsvurdering. Basert på behovsvurderingen skal det deretter velges kjøretøy 

som presterer blant de med lavest utslipp av CO2 og NOx. Verktøyet nybilvelger kan 

benyttes. 
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• Kommunen årlig lage en oversikt over de vesentligste miljøsertifiserte leverandører 

(Miljøfyrtårn, ISO-14001, EMAS, eller liknende). 

• Kommunen skal påvirke sine vareleverandører til å fremskaffe årlig statistikk over 

antall tredjeparts miljømerkede produkter (f.eks Svanemerkede, Debio) som er kjøpt 

av kommunen. 

• Kommunen årlig lage en oversikt andel inngåtte avtaler hvor miljø er ivaretatt. 

• Kommunen skal årlig dokumenterte etablerte rutiner og retningslinjer. 

• Kommunen skal årlig dokumentere årlig kontroller av leverandører 

• Kommunen skal årlig dokumentere ingen brudd på arbeidsmarkedskriminalitet inkl. 

sosial dumping i våre kontrakter. 

• Kommunen skal årlig dokumentere andel inngåtte avtaler hvor reservert kontrakt er 

benyttet. 

 

Energi:  
 

Mål: 

 65,85 kWh per kvadratmeter 

Energi: Tiltak 

Det foreligger det en energiattest for bygget (A). Bygget i energimerkingen er delt i kultur og 

kontor område. Eksperten har ikke foreslått forbedringstiltak for områdene. Energi mål for 

nytt rådhus: 255471 kWh/år kulturbygg(energiattest), 534672 kWh/år 

kontordel(energiattest). Totalt:790143 kWh/år 

Følgende gjøres: Automatisk lukking av porter, dører mot uteområder og andre soner med 

forskjellig temperatur. Automatisk solavskjerming. Nye skjermer og PCer programmert til å 

gå i dvale etter relativt kort tid. Automatisk styring av inne varme 21,5 grader. Det er 

etablert serviceavtaler og funksjonskontroller på tekniske anlegg (varme-, ventilasjons, eller 

kjøleanlegg etc). som følges disse opp av ansvarlig intern person. Ventilasjonsanlegget og 

varmeanlegg er styrt automatisk. Lavenergibelysning er installert. Lyset er behov styrt i form 

av tilstedeværelse og belysningen reduseres dermed utenom åpningstid ytterligere. 

Bygget/lokalene har eget kjøleanlegg som styres automatisk og er dermed slått av om 

vinteren. Miljøvennlige (fornybare) alternative oppvarmingskilder benyttes i 

bygget(fjernvarme, bølge- og tidevannsanlegg). Det er etablert serviceavtaler og 

funksjonskontroller på tekniske anlegg (varme-, ventilasjons, eller kjøleanlegg etc) og dette 

følges disse opp av ansvarlig intern person. 
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Transport:  
 

Tiltak 

Anskaffe en mobilitetsløsning som bistår ansatte å velge optimalt fremkomstmiddel, hvor 

miljøvennlige transportmiddel er å foretrekke. I starten skal løsningen bestå av 5 av bilene 

fra eksisterende bilpark, 5 elektriske sykler og 5 elektriske sparkesykler. Minimumsbehov for 

parkeringsplasser vurdert og avklart. Ingen parkering for ansatte. Parkering korttidsparkering 

for gjester etablert og handikapparkering etablert Det til rette i noen grad til rette for 

hjemmekontor for ansatte. Videokonferanser, webmøter, telefonkonferanser benyttes for å 

redusere transport/reisevirksomhet. Alle nye møterom tilrettelagt for videokonferanser. Ny 

sykkelparkering for vanlig sykkel og elsykkel med ladepunkter etablert inne i nytt rådhus. 

Nytt garderobeanlegg rett ved sykkelparkeringen. Rådhusets tjenestebiler parkeres 

innendørs. Det holdes en årlig oppdatert oversikt over virksomhetens egen bilpark og faktisk 

drivstofforbruk pr mil pr kjøretøy. I oversikten skal det framkomme når bilen ble anskaffet. 

Informasjon om kollektivt transporttilbud tilgjengelig på kommunens intranettside. 

Informasjon om apper som kan brukes til ruteopplysning, Kolumbus app(sanntid) og appen 

ENTUR. HjemJobbHjem-billetten er måneds billett for buss og tog som gir ansatte i Sandnes 

kommune tilgang til en måneds billett for buss og tog i Rogaland til kun 515 kroner. 

Bysykkelen. Ansatt i Sandnes kommune har tilgang til bruk av Bysykkelen. Bysykkelen (el-

sykkel) gjør det lettere å komme seg til og fra kollektivknutepunkt. Det gis støtte/reduksjon i 

pris på sykkel (Bike Brothers) til innkjøp av sykler/el-sykler til ansatte og/eller vedlikehold av 

private sykler slik at de ansatte kan bruke sykkel i tjeneste. I tillegg kan gis km godtgjørelse 

for dokumentert bruk av sykkel i jobben. Det gjennomføres skrittellerkonkurranser, "sykle til 

jobben"-aksjon- dytt.no. 

Avfall:  
 

Mål: 

Restavfall 16695 kg 

Mål, Kildesortering 62 % 

 

Avfall: Tiltak 

I nytt rådhus. Restavfallskurver er fjernet fra arbeidsplassen til den enkelte ansatte, og hver 

enkelt ansatt går med avfallet sitt til en felles avfallsbeholder plassert på et sentralt sted i 

ansattes etasje. Mat ikke tilltatt på arbeidsstasjon, men på kantinen og kafebarer i hver 

etasje. Det er rutiner for å lese e-postmeldinger på skjerm i stedet for å ta utskrift. 

Dokumenter, blanketter, bilag osv. mest mulig elektronisk scanning. Digitale verktøy som PC, 

prosjektor, ipad ol brukes fremfor å skrive ut på papir ved interne møter. Printere er stilt inn 

til å skrive ut tosidig og i sort/hvitt som standard. Rådhuset har "printer-styring", individuell 

aktivering av printer med kort før utskrift, som vil gi bedre kontroll og færre unødvendige 

utskrifter. Bruken av innstikkposer i avfallsbeholdere reduseres ved å samle mer avfall i 

færre beholdere i felles avfalls stasjon, fremfor beholdere på hver arbeidsstasjon. 
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Klimaregnskap Sandnes rådhus- gammelt 
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