
 

Nytt kart over Stavanger kommune 
 
Den 1. januar 2020 ble 
Stavanger kommune helt 
endret. Fra å være en 
kompakt liten (i areal) 
bykommune ble det 
plutselig en vidstrakt 
kommune med mange 
øyer. Det ble en av 
landets viktigste 
kommuner innen 
verpehøns, sauer og 
havbruk. Dette kunne 
ikke gå helt upåaktet 
hen. Vi må lage et kart 
slik at innbyggerne 
kunne se dette klart for 
seg - alle de 37 bebodde 
øyene i kommunen. 
Ideen ble unnfanget, 
luftet med folk i 
Stavanger kommune. De likte dette og dermed var vi i gang. Det endte opp med et «Bli kjent 
med Stavanger kommune» kart. Kartet er myntet på bruk i skolen - og vil deles ut til alle 5. 
Klassingene i kommunen. 
 
På den ene siden av kartet er fem forskjellige sjøkart i målestokk 1:50 000 satt sammen slik at 
hele kommunen dekkes. Noe av sjøkartinformasjon er fjernet - så dette er ikke et 
navigasjonskart. Men det er isteden tilført informasjon om turstier, kulturminner og steder det 
er verdt å oppsøke. En del fakta er ført på. Etter sammenslåingen hadde Stavanger kommune 
1. januar 143 574 innbyggere. Høyeste punkt i kommunen er Bandåsen på Ombo med sine 
514 meter over havet. 
 
På den andre siden av kartet har Stavanger kommunes dyktige illustratør Egil Bjørøen 
håndtegnet kommunen – med alle øyer og land. Han har tilført mange artige tegninger og 
fakta. Du kan bli kjent med ridder Arnbjørn Ogmundsson Aga fra Byre, lese om lamaene på 
Åmøy, Kommunens middelalderkirker og mye mer. I tillegg kan du bryne deg på fire artige 
men vanskelige rebuser. Svarene kan etterhvert sjekkes på: 
https://www.stavanger.kommune.no/blikjent/ 
 
Kartet vil deles ut til alle kommunens 1806 11-åringer og dessuten være tilgjengelig på 
kommunens servicekontor for alle som ønsker det.  
 
 
 
Kontaktopplysninger 

Kartverket sjødivisjonen 
v/ Kjetil Wirak 
474 47 750, kjetil.wirak@kartverket.no 

Utsnitt av baksiden av kartet over Stavanger kommune. 
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