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Framtiden i våre hender Framtiden i våre hender 

Hvem er vi? 
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Kilde: www.miljostatus.no 





Arealbruk og infrastruktur 
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Bilde: www.streetsblog.org 



Bilde: Miljødirektoratet/ John Petter Reinertsen 

Lokal luftforurensing 



Hvorfor sykkel? 

• Ingen veislitasje 

• Ingen forbrenning av fossilt drivstoff  

• Ingen eksos 

• Krever lite areal 

• Halvparten av alle bilreiser er under 5 km - 

stort potensiale og nødvendig for å nå 

klimamålene 

 

• Gir bedre helse 
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• I folkehelseplan 2013-2016 står det: 

«Etater må implementere folkehelse i egne 

virksomhetsplaner/strategiske planer og sikre et 

folkehelseperspektiv i egen drift.» 

 

Kan Helseetaten tenke seg et samarbeid for å nå 

nye grupper? 

 

 

 

 

 

Kilde: Spacescape, Markör og 

Bymiljøetaten Overordnet 

sykkelstrategi 



“ We cannot let the 
terrorists achieve the 
objective of 
frightening our nation 
to the point where … 
people don't shop ” 

 
- Oktober 2001 

Kilde: Bymiljøetaten/ Spacescape 
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Kilde: Bymiljøetaten/ Spacescape 
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Elsykkel – en helt vanlig sykkel  

med en liten elektrisk motor 
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Bilder: prøvekjøre.no 
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Helsedirektoratet med nye anbefalinger til 

fysisk aktivitet  -  mindre stillesitting! 
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«HVORDAN FÅR DU NOK AKTIVITET?  

 

Små grep i hverdagen kan være nok for 

mange. Det er lettere 

å lykkes hvis aktiviteten er lystbetont, og blir 

en naturlig del av de daglige rutinene.» 

 

 



16 

«Elsykler for et bevegelig liv» 

 Rekruttere 15 inaktive personer som får tilbud om å 

kjøpe en subsidiert elsykkel. 

 8 i Oslo 

 7 i Tromsø 

 

 Følge opp deltagerne med fellessamlinger over ca et 

halvt år vår/sommer/høst 2014.  

 

 Deltagerne oppfordres til å dele erfaringene sine i 

sosiale medier og eventuelt i media. 

 

 Innhente erfaringer og måle eventuelle endringer i 

transportbruk og i fysisk aktivitetsnivå. 
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Målet er todelt: 

 Inspirere deltagerne i prosjektet til å 

erstatte stillesittende transport som 

personbil med elsykkel i daglige 

gjøremål.  

 

 Formilde erfaringene fra 

deltagergruppa til samarbeidspartnere 

i prosjektet og andre interesserte 

organisasjoner, og til et større 

publikum via sosiale medier og media. 
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Fra BBC TV-serien 

«Call the midwife!» 
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Kilde: Økologisk utsyn 2006 (Sosial- og helsedirektoratet) 

Elsykkel i vinden 



Inspirasjonssamling 

• Før påske på Sagene 

samfunnshus 

 

• Demonstrasjon av elsykler og 

mer informasjon om 

prosjektet 

 

• Info om tid og sted sendes ut 

på mail fra Bymiljøetaten 
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Bilde: Syklistenes landsforening, facebook 
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Følg oss på facebook:  

 

«Elsykler for et bevegelig liv» 

www.facebook.com/elsykler 

 

 

 

 

 

Kontakt meg gjerne på: tonje@framtiden.no 

 

Takk for meg! 
 

 

http://www.facebook.com/elsykler
mailto:tonje@framtiden.no

