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Klimaplanen

Vedtatt av Bystyret i 2019
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Innen 2030 skal 

Fredrikstad redusere 

klimagassene med

60 % sammenlignet 

med 2016



Aktuelle konkurranser
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• Kontorrekvisita

• Mat

• Skilt og foliering

• Persontransport

• Håndverktjenester

• Hjelpemidler og utstyr til brukere innen

helse- og velferd

• Fossilfri anleggsplass

• Reparasjon av sprinkelanlegg
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Konkurranse 2019:

Konkurranse 2021:



Persontransporttjenester
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• Ca 15 mill. pr. år

• Hovedsakelig transport av brukere som har vedtak 

på transport dekket av kommunen

• Barn til og fra skole og barnehage

• Eldre til og fra dagsenter

• Faste planlagte turer og 

enkeltturer



Persontransporttjenester
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• Ønsket å stimulere næringen til overgang til fossilfrie 

kjøretøy

• Hva er riktig nivå - hva kan vi forvente?

• Hva kan kommunen bidra med – gulrot?



Prosess før kunngjøring
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• Interne møter og avklaringer

• Leverandørkonferanse

• Forankring i organisasjonen

• Finansiering

• Ressurser



Hva oppnådde vi?
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• Innen august 2020: 8 eltaxier og 1 på biogass

• Innen august 2021: 20 eltaxier og 2 på biogass

• Innen august 2022: 25 eltaxier og 2 på biogass

• Innen august 2023: 40 eltaxier og 2 på biogass

Hva bidrar vi med?

• Ladestasjoner både på østsiden og vestsiden med 

prioritet for taxi

• Utbetaler støtte til inntil 20 drosjeeiere for 

hjemmeladere



Oppfølging av avtale
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• Årlig rapportering

• Antall kjøretøy på oppdrag for Fredrikstad kommune

• Fordeling mellom ulike typer kjøretøy (personbil, 

minibuss 5-8 passasjerer, minibuss 9-16 passasjerer)

• Drivstofftype på kjøretøyene (diesel/bensin, hybrid, 

elektrisitet, biogass)

• Antall turer og antall kilometer fordelt på hvert 

kjøretøy og totalt for alle kjøretøyene

• Statistikken skal vise om Taxisentralen har innfridd 

opptrappingsplanen fra tilbudet



Resultat hittil i avtalen
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• August 2020 – pandemi: 5 elbiler på plass

o Flere drosjeeiere turte ikke investere slik de hadde planlagt

o Fredrikstad kommune aksepterte dette avviket

• August 2021: 13 elbiler, 4 i bestilling

• 3 elbiler og 2 biogassbiler færre enn opprinnelig plan

• Jobber for å nå målet om 42 elbiler innen august 

2023

• Fredrikstad kommune har utbetalt støtte til

13 elbilladere



Håndverkertjenester
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• Nye rammeavtaler på murer, maler, tømrer, rørlegger og elektro

• Parallelle rammeavtaler – Totalt 13 leverandører

• Ca 50 mill. pr.år – Fredrikstad og Hvaler Kommune

• Separate konkurranser for hvert fagområde

o Pris (40%)

o Kvalitet (40%)

o Miljø (20%)



• Samarbeid med klimarådgiver i kommunen og 

fylkeskommunen

• Undersøkelse i markedet

• Minimumskrav

o I år 4 skal minimum 50 % av kjøretøyene gå på el, hydrogen eller biogass
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Gjennomføringen
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• Årlig rapportering

• Stikkprøver
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Oppfølging av avtale

• 10 av 13 leverandører skal kjøre 100 % el fra dag 1

• Øvrige leverandører skal øke andel fossilfrie 

kjøretøy gjennom hele avtaleperioden

• 100 % fossilfritt som minimumskrav neste gang? 

Resultater



• Mat

o Kolonialvarer

o Frukt og grønt

o Fersk fisk og sjømat

o Ferskt kjøtt og kjøttprodukter

o Nettbasert daglivare

o Bakevarer

o Konditorvarer

• Medisinsk forbruksmateriell
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Veien videre
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joramu@fredrikstad.kommune.no
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krifla@fredrikstad.kommune.no


