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Mål: Fossilfri transport i 2030



Politisk forankret 
i 40 kommuner og  fylkeskommuner



Målgruppe - beslutningstakere



Målgruppe: virkelige beslutningstakere



Bryt ned barrierer mellom holdning og handling

Stoknes (2015) What we think
about when we try not to think
about global warming.



Vi når ut – i andres events



Vi når ut – på sosiale medier

Men: hver gang vi letter på trykket, snur fokuset



Hvordan sikre fortsatt fokus?

o Målet er ikke nådd – kampen fortsetter
– Følg oss på Facebook
– Kom til Strømstad 15. november: 

– Og kanskje får vi lov til å fortsette samarbeidet i 3 år til?





Klima Østfold-samarbeidet
o Kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen i 

Østfold har samarbeidet om gjennomføring av 
klimatiltak siden 2012

o Styres av Klimarådet: ordførere, fylkesordfører og 
Fylkesmann

o Har en lang rekke felles prosjekter og innkjøp

o Fokus nå: felles rullering av klimaplaner



Fossilfri 2030 – ordførererklæringen

o Alle kommuner i Østfold, Follo og Fyrbodal har 
signert på at de skal bidra til fossilfri 
transportsektor innen 2030

o Sykkel er en viktig del av løsningen:
– Infrastruktur; trygg parkering og enklere sykkelveier
– Sykleglede på Inspiria Science Center
– Biblioteksykler (støttet av Klimasats)
– Tjenestesykler



Endring i
transportvaner

etter kjøp av
elsykkel

Hvorfor elsykkel?



Kjøp elsykkel – og du vil elsykle!

Hvorfor elsykkel-utlån?



Elsykler på bibliotekene
• Hvert bibliotek kan få 10 

elsykler, service og 
vedlikehold dekkes i 3 år

• Kommunen eier syklene, 
og er ansvarlige for 
forsikring o.l.

• Bibliotekene bestemmer 
lånelengde og praktisk 
gjennomføring



Lastesykler

Moss kommune har kjøpt 
inn to lastesykler til utlån 
på biblioteket. Service og 
vedlikehold dekkes av 
biblioteksykkel-prosjektet

Lastesykkelen har vært brukt til 
kjøring av opptil 3 barn, varer, bikkje 
og til og med en kone med brukket 
ben og gips.



Erfaringer fra Moss bibliotek

– 279 utlån, ventelister året 
rundt

– 53% menn, 47 % kvinner
– De fleste i aldersgruppen 

36-50
– Flest menn låner 

lastesykkel
– Noen gjengangere, setter 

seg på liste gang på gang
– Mye slitasje, to tyveri (en 

sykkel + ett batteri)
– Mye arbeid, men fornøyde 

brukere



Rammeavtale for elsykler –
tjenestesykler og biblioteksykler  
o Øvre ramme på 170-200 sykler totalt

o Omfatter Askim, Hobøl, Spydeberg, Eidsberg, Sarpsborg, 
Fredrikstad, Moss, Rakkestad, Hvaler, Rygge, Trøgstad og 
Vestby

o Leverandør: Stian Sport AS – Merida

o Hovedsakelig to modeller, kommunene kan også velge andre 



Rullende sykkelverksted
o Samarbeid med Pedalen 

(Kirkens bymisjon)

o Serviceavtale på 
biblioteksyklene og egne 
tjenestesykler
– rullegaranti innen 48 

timer på bibl.

o Kan stille opp på 
arrangementer i 
samarbeid med Klima 
Østfold, som 
trafikksikkerhetsdager



Erfaringer fra tjenestesyklene

o Flere kommuner har kjøpt tjenestesykler, men 
Fredrikstad er i særklasse: 



Hvor ofte brukes syklene på 
tjenestereise?

Ofte + svært ofte
=73 %



Kjenner du til om noen kolleger har valgt å 
kjøpe elsykkel etter å prøvd tjenestesyklene?

Ja

Nei

Vet 
ikke



Tips og råd
Finn de gode samarbeidspartnerne
-De som kan sykkel, men ikke skal selge: hos oss - Elbilforeningen)
-De som kan å skru: hos oss - Pedalen Kirkens Bymisjon
-De som kan utlån: hos oss - Bibliotekene
-De som kan innkjøp: hos oss – ØFKs innkjøpsavdeling 

Tenk stort for å få kontinuitet
-stor nok forankring: bygg på politiske vedtak og (gode) klimaplaner
-stor nok tidshorisont: minst tre år for å kunne endre eller utvide
-stort nok nedslagsfelt: samarbeid gjerne med naboene
-stort nok innkjøp: vi står allerede i fare for å bruke opp rammeavtalen

Lær av andres erfaringer 
-Følg Klima Østfold og Fossilfri2030 på Facebook
-Kom til Østfold i høst: https://www.facebook.com/pg/klimaostfold/events/
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