KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 964830533
Foretaksnavn: Hammerfest kommune
Navn: Kaia Charlotte Fagerhaug
Kontonummer: 75920500080
Adresse: Hammerfest Kommune, Postboks 1224
Postnr.: 9616 Hammerfest
Telefon: 97618136
Mobiltelefon: 78402558
E‐post: kaia.charlotte.fagerhaug@hammerfest.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Finnmark

SØKNAD

REFERANSENR.: 18S89E3F

Elsykler låneordning
Type tiltak: Klimavennlig transport ‐ gjennomføring av tiltak
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Det søkes om midler til å anskaffe 10 elsykler som tilbys kommuneorganisasjonens ansatte slik at ansatte
kan prøve ut elsykkel som alternativ til bil til og fra arbeidssted. Syklene lånes ut over en periode på opptil
14 dager slik at brukerne kan erfare hvordan elsykkelen fungerer i fritiden, og i forbindelse med jobbreise,
handling og henting av barn. Ordningen muliggjør at anslagsvis 50 personer kan erfare bruk av elsykkel i
løpet av sommerhalvåret. Det er grunn til å anta at effekten på denne måten blir høyrere enn om man
isteden yter tilskudd til kjøp av elsykkel til privatpersoner. Målet er at ordningen styrker sykkelkulturen i
Hammerfest. Vi ønsker å endre innbyggernes reisevaner.
Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Det omsøkte tiltaket tar sikte på å redusere klimagassutslipp ved at flere velger å la bilen stå parkert
hjemme og velger et klimavennlig transportmiddel.
Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha?
Ved å la organisasjonens ansatte være delaktig i en elsykkelordning vil kunne endre reisevanene til ansatte
og påvirke de til å velge klimavennligtransport fremfor bil.
Prosjektet vil direkte gi reduksjon i utslipp av klimagasser ved at bilkjøring erstattes med sykkeltransport.
Omfanget av denne reduksjonen er på kort sikt imidlertid liten, siden tiltaket først og fremst er rettet mot
jobbreiser på korte avstander.
Tiltaket er et ledd i en helhetlig og langsiktig strategi for å oppfylle kommunens målsettinger for økt bruk
av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Vedtatt ambisjon for Hammerfest er å ta i bruk miljøvennlige og
egnede teknologiske løsninger. Hammerfest opplever nå en større utbygging av sentrumsområdene med
boliger og næringsareal der føringer som vedtas gjennom sentrumsplanen får avgjørende betydning.
Tiltaket med utlån av el‐sykler skal gi læringseffekt mot redusert parkeringsbehov i sentrum, tilrettelegging
for sykkel og gange inn mot pendlerparkering og kollektivknutepunkt og hvilke mulighetsrom som ligger i
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omlegging av folks reisevaner lokalt.
Det er et mål at tiltakene som får støtte skal ha spredningspotensial og overføringsverdi til andre
fagområder eller kommuner, og være nyskapende ved å prøve ut nye løsninger. Hvordan kan tiltaket
bidra til noe av dette?
For å oppnå effekten av gjennomføring i grupper og målrettet resultatstyring ønsker vi å fokusere tiltaket
mot arbeidsplasser med forholdsvis stor andel arbeidstakere med lokal bostedsadresse. Etter endt
gjennomføring på rådhuset vil prosjektet videreføres i andre deler av kommunens virksomhet og tilbys
gjennom private bedrifter etter samme modell. Tiltaket vil på samme måte ha direkte overføringsverdi for
andre kommuner. Mest nærliggende vil være en utvidelse innenfor Hammerfest kommune. Tiltaket kan
motivere organisasjonens ansatte til selv gå til anskaffelse av privat elsykkel.
Tiltaket vil medføre endringer i aktivitet eller utslipp. I den grad det er mulig å tallfeste effekten av
tiltaket bør det foretas registreringer eller tellinger før og etter tiltaket er gjennomført. Hvilke
registreringer eller tellinger kan gjennomføres for å fange opp effekten av tiltaket?
Som en del av låneordningen vil man før utdeling av elsykkel måtte føre et registeringsskjema på hvor ofte
man kjører bil til og fra jobb og mens man har elsykkelen vil man måtte skrive ned hvor ofte man tok i bruk
den.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
I Hammerfest kommunes samfunnsdel vedtatt 12.11.15 er det nedfelt at Hammerfestsamfunnet skal "ta i
bruk miljøvennlige og egnede teknologiske løsninger".

Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Hammerfest kommune
Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
Ettersyn, nødvendig vedlikehold/stell og flytting av syklene.
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Oppstart mars 2018 ‐ anbud på anskaffelsen.
Avsluttes mai 2018 ‐ oppstart låneordning.
Evalueres etter 6 mnd, men kan bli en varig og/eller utvidet ordning.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Ikke utfylt
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Støtte til tiltaket er avgjørende for at terskelen for igangsetting skal være lav og dette ligger ikke innenfor
kommunens budsjett. Dette skal være en gulrot for organisasjonens ansatte uten kostnader ved oppstart,
med forventning om det gir mersmak og flere bedrer vaner og bruker sykkel/el‐sykkel.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket
10 elsykler
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Planlegging/gjennomføring

50 000

Ekstern bistand

50 000

Ladestasjon med sykkelstativ

150 000

Total sum

550 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

550 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

275 000
275 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Ved reduksjon i tilskuddet vil vi kunne gjennomføre deler av det omsøkte prosjektet.

Utdyping finansiering
Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
mottatt eksterne midler av noe slag? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om eksterne midler, men ikke fått svar enda? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg
Ingen vedlegg
Merknad:
Kontooverføringer bes merkes med "klimasats, avd plan og utvikling"

[sign] Kaia Charlotte Fagerhaug for Hammerfest kommune
Levert 15.02.2018
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