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Metode: Utvalget er trukket fra GallupPanelet og fra telefondatabasen. Utvalget fra GallupPanelet har mottatt e-post med link 

til undersøkelsen, mens utvalget som er trukket fra telefondatabasen har fått SMS med link til undersøkelsen. Intervjuet er 

gjennomført på web.

Målgruppe: Befolkningen over 18 år bosatt i Molde kommune.

Antall respondenter: 302 personer har besvart undersøkelsen. 135 av svarene kommer fra GallupPanelet og 167 fra sms-

utsendelsen.

Estimert feilmargin: +/- 5,4%-poeng for utvalget totalt sett.

Vekting: Resultatene er vektet på kjønn og alder for å gjenspeile befolkningen i Molde kommune.

Feltperiode: 2. – 8. desember 2021.

Oppdragsgiver: Molde kommune ved Martin Fowler.

Ansvarlig i Kantar: Eva Fosby Livgard.

Kantar 17. januar 2022

21101124 | © Kantar

Fakta om undersøkselsen

I rapporten henvises det til to andre kilder:

1. Tall på landsbasis: Kantar Klimabarometer 2021

2. Klimaundersøkelse gjennomført av Kantar for Asker kommune 2020 
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Oppgavene i helsetjenesten (58%) og økende sosiale forskjeller (44%) 

oppfattes som vesentlig viktigere enn klimasaken (36%). Resultatene bør 

sees i sammenheng med at intervjuene ble gjennomført samtidig med et stort 

smitteutbrudd av Omikron i Oslo, og som det var knyttet stor usikkerhet til. 

Godt over halvparten (56%) av innbyggerne forventer at det er regjeringen som først og 

fremst tar en aktiv rolle for å begrense klimautslipp. 24% peker på privat næringsliv, og det 

viktigste tiltaket lokalt næringsliv kan gjøre er å velge fornybar energi. Ikke uventet er det 

kommuneadministrasjonen flest (55%) mener har størst innflytelse på planlagte og 

gjennomførte tiltak med klima– og miljøeffekter i Molde kommune, men også utbyggere av 

bolig– og næringsområder ansees å ha en viktig rolle (34%). 

19% av innbyggerne klassifiseres som klimaidealister. De er svært opptatt av klima og 

miljøspørsmål, og prioriterer hensynet til klima i det daglige. 52% er såkalte pragmatikere, 

de er opptatt av klima- og miljøspørsmål, men tar hensyn til klima kun der det lar seg gjøre 

uten for store anstrengelser. Det er flere klimaidealister og pragmatikere i Molde kommune 

enn i befolkningen for øvrig, mens det er færre likegyldige. Andelen klimaskeptikere er 

omtrent som på landsbasis. 

26% av innbyggerne har observert konsekvenser av klimaendringer i Molde 

kommune. Endring i start og varighet av årstider, høyere temperaturer og endringer i dyre-

og planteliv er hva flest observerer. Det som skiller mest mellom klimaidealister og 

pragmatikere på den ene siden og likegyldige og klimaskeptikere på den andre, er hvorvidt 

man mener å ha sett klimaendringer i eget nærmiljø.

Mer kildesortering er hva flest (53%) har gjort det siste året for å redusere egen 

belastning på klimaet, men også mindre matsvinn (41%) og mindre bruk av plast og 

emballasje (37%) er blant de tiltakene flest moldensere har gjort for å redusere sitt eget 

fotavtrykk. 

Mer inngripende tiltak som å redusere bilbruken eller gå bort i fra å ha bil, er det 

vanskeligere å få innbyggerne med på. Som en av respondentene sier: «Molde er en 

langstrakt by med store avstander, og det er ikke alle som har mulighet til å sykle. Bedre 

kollektivtilbud østover i byen står på ønskelista». Det er ikke mer enn 17% av innbyggerne 

som er fornøyde med dagens kollektivtilbud, og bedre kollektivtilbud er hva flest mener må 

til for at de skal redusere bilbruken. Bedre sykkelveier nevnes også av mange, og flere 

kommenterer at snøbrøyting av gang- og sykkelveier må bli bedre, og er en forutsetning for 

man skal gå eller sykle mer.

Store deler av innbyggerne stiller seg positive til sirkulær økonomi. Over 70% sier at 

de alltid eller som oftest vurdere om de virkelig trenger det de ønsker seg før de handler. 

Over halvparten (58%) sier de vurderer om det de har kan repareres i stedet for å kjøpe 

nytt, mens det er relativt få som er interessert i å kjøpe brukt (30%) eller låne/leie (23%) det 

de trenger.

Over 80% av innbyggerne synes det er vanskelig å vite hva som er klimavennlig mat, 

og som en av respondentene svarer på spørsmål om hva Molde kommune bør gjøre for at 

innbyggerne skal ta flere klimavennlige valg i hverdagen: «Legg til rette for at noen vil 

etablere en lokal mathall slik at vi kan handle kortreist mat. Dette vil stimulere lokale 

matprodusenter til å satse, i tillegg til å gjøre Molde attraktiv».

De mest interessante funnene

Innbyggerne i Molde kommune setter klima som nummer tre på listen over vår tids største utfordringer
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Problemstillinger som er belyst i rapporten

▪ I hvilken grad opplever innbyggerne klimaendringer 

som vår tids største utfordring?

▪ Hvordan opplever de barn og unges 

klimaengasjement?

▪ Hvem bør først og fremst ta ansvar for å redusere 

utslipp av klimagasser?

▪ Hva bør lokalt næringsliv gjøre for å begrense sitt eget 

fotavtrykk?

▪ Hvem oppleves å ha størst innflytelse på planlagte og 

gjennomførte tiltak med klima– og miljøeffekter i Molde 

kommune? 

Hvordan står klimasaken blant 

innbyggerne i Molde kommune?

Hvilke erfaringer har innbyggerne med 

klimaendringer, og hva er de selv 

villige til å gjøre for å begrense eget 

fotavtrykk?

Hvilken holdning har innbyggerne til 

sirkulær økonomi?

Hvilken holdning har innbyggerne i Molde kommune 

i klimapolitiske spørsmål

▪ Hvor mange har observert klimaendringer i nærmiljøet, 

og hvilke endringer har de sett?

▪ Hvilke konkrete tiltak har innbyggerne gjort det siste 

året for å begrense egen belastning på klima?

▪ Hvor stor andel av innbyggerne har bil, og hva skal til 

for at de skal gå bort i fra å ha bil eller redusere 

bilbruken?

▪ Hvordan opplever innbyggerne kollektivtilbudet, og 

hva skal til for at moldenserne skal gjøre mer bruk av 

sykkel?

▪ I hvilken grad er innbyggerne innstilt på å 

låne/leie, handle brukt, eller reparere det de har 

fremfor å kjøpe nytt.

▪ Og i hvilken grad vurderer de om de virkelig 

trenger det de ønsker seg før de handler? 
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19% av innbyggerne er

«Idealister»

Er svært opptatt av klima- og 

miljøspørsmål, og prioriterer hensynet til 

klima i det daglige.

52% av innbyggerne er

«Pragmatikere»

Er opptatt av klima- og miljøspørsmål, 

men tar hensyn til klima kun der det lar 

seg gjøre uten for store anstrengelser.

21% av innbyggerne er

«Likegyldige»

Er litt opptatt av klima- og 

miljøspørsmål, men lar sjelden 

hensynet til klima påvirke hverdagen.

7% av innbyggerne er

«Skeptikere»

Er ikke opptatt av klima- og 

miljøspørsmål, og lar ikke hensyn til 

klima påvirke hverdagen.

Respondentene er gruppert i fire segmenter ut i fra sin holdning til klima

Resultatene brytes ned på disse gruppene i rapporten
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Innbyggerne i Molde kommune setter Klimaendringer (36%) som nummer tre på listen over Norges største utfordringer. Øverst står 

oppgavene i helsetjenesten (58%) og økende sosiale forskjeller (44%). Tidligere undersøkelser har vist at hvordan respondenter besvarer dette 

spørsmålet er avhengig av nyhetsbildet, hva de selv erfarer og hva politikerne er opptatt av. Når oppgavene i helsetjenesten utpeker seg som klar 

nummer én, må dette sees i sammenheng med pandemien og at det på den tiden datainnsamlingen ble gjennomført (2. – 8. desember 2021) var 

et stor smitteutbrudd i Oslo (Omikron) som det var knyttet stor usikkerhet til. 

Ungdommen i Molde kommune er ikke like klimaengasjert som ungdom ellers i landet. Uavhengig av nyhetsbildet har aldersgruppen under 

30 år i nær sagt alle år utpekt seg ved å være mest klimaengasjert. Dette gjelder på landsbasis, men ikke i Molde kommune. Det er ikke mer enn 

29% av moldenserne under 30 år som peker på klima som utfordring for landet. Til sammenligning var andelen på landsbasis 52% i september i 

Kantar Klimabarometer. I Molde kommune er det stor enighet om, på tvers av alder, at oppgavene i helsetjenesten er den største utfordringen, 

deretter sosiale forskjeller og så klimaendringer.

Allikevel mener store deler (42%) av innbyggerne at barn og ungdom i deres familie og omgangskrets er ganske eller svært opptatt av 

klima. Hvordan man besvarer dette spørsmålet har klar sammenheng med egen interesse for klima. Over 70% av Klimaidealistene opplever barn 

og unge som klimaengasjerte, mens bare 9% av Klimaskeptikerne gjør det samme. Dette kan tyde på at graden av eget klimaengasjement 

overføres til egne barn eller vice versa, og at man velger å omgås personer med de samme interessene som en selv. Men det kan heller ikke 

utelukkes at mange har lett for å tillegg andre de samme holdninger som en selv har.

Forventer at regjeringen går foran og viser vei. På spørsmål om hvilke aktører man mener først og fremst bør ta en aktiv rolle for å begrense 

klimautslipp viser godt over halvparten (56%) av innbyggerne i Molde kommune til regjeringen. 24% mener det bør være privat næringsliv. Det er 

ytterst få som peker på privatpersoner (7%), kommuner (2%), skog- og jordbruk (2%) eller fylkeskommuner (2%). Svarmønstret er omtrent som på 

landsbasis, men innbyggerne i Molde kommune legger mer press på regjeringen (56%) enn befolkningen på landsbasis (48%). 

Oppsummering

9



eva.fosby.livgard@kantar.comeva.fosby.livgard@kantar.com

Velge fornybar energi er hva flest (23%) mener lokalt næringsliv først og fremst bør gjøre for å redusere egen belastning på klimaet.

Mindre bruk av unødvendig emballasje (19%), ikke sløse med energi (18%) og velge miljøvennlige transportløsninger (16%) blir også pekt på. 

Innbyggerne i Molde kommune svarer omtrent som befolkningen på landsbasis.

Kommuneadministrasjonen er den instansen som oppfattes å ha størst innflytelse på planlagte og gjennomførte tiltak med klima– og

miljøeffekter i Molde kommune. 55% slutter opp om det. 34% mener at det er utbyggere av bolig– og næringsområder som har størst 

påvirkningskraft. Resultatene står i kontrast til hva som gjelder på landsbasis der bare 25% peker på kommuneadministrasjonen og 23% på 

utbyggere. Dette kan tolkes som at kommuneadministrasjonen i Molde kommune har en mer aktiv rolle enn kommuneadministrasjoner ellers i 

landet.

Oppsummering
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Oppgavene i helsetjenesten

Klimaendringer ligger som nummer tre på listen over Norges største utfordringer 

Hva mener du er de største utfordringene Norge står overfor i dag? Du kan velge tre av følgende alternativ 

Prosent (n=302)

Oppgavene i helsetjenesten oppfattes å 

være vår største utfordring blant 

innbyggerne i Molde kommune. Økende 

sosiale forskjeller ligger som nummer to 

foran klimaendringer.

Målingen er tatt opp i en periode med raskt  

stigende smittetall i Norge og med en hardt 

presset helsetjeneste. 
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Prioriteringen av våre største utfordringer er den samme på tvers av aldersgrupper 

Aldersgruppen under 30 år er den som i minst grad (29%) slutter opp om klimaendringer

Viser de tre øverste av totalt 14 saker 

1. Oppgavene i helsetjenesten (61%)

2. Økende sosiale forskjeller (43%)

3. Klimaendringer (29%)

1. Oppgavene i helsetjenesten (43%)

2. Økende sosiale forskjeller (42%)

3. Klimaendringer (40%)

1. Oppgavene i helsetjenesten (62%)

2. Økende sosiale forskjeller (47%)

3. Klimaendringer (42%)

1. Oppgavene i helsetjenesten (63%)

2. Økende sosiale forskjeller (44%)

3. Klimaendringer (33%)
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Hvordan man oppfatter barn og ungdoms 

klimaengasjement er avhengig av egen holdning til klima

71

45

23

9
6

19

26

50

0

20

40

60

80

100

Idealist Pragmatiker Likegyldig Skeptiker

Opptatt av klima Ikke opptatt av klima

13



eva.fosby.livgard@kantar.com

Over halvparten av innbyggerne forventer at regjeringen går foran og viser vei

Fylkes-

kommuner

Skog- og 

jordbruk
KommunerPrivat-

personer

Privat 

næringsliv

Regjering

Landsbasis: Kantar Klimabarometer 2021

7%24%56% 2%2%2%

Hvilken av følgende aktører mener du først og fremst bør ta en aktiv rolle for å begrense klimautslipp? (n=302)

8%28%48% 3% 3%3%
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Velge fornybar energi er hva flest mener lokalt næringsliv først og fremst bør 

gjøre for å redusere sin egen belastning på klima

Redusere unødvendig 

emballasje

Velge fornybar 

energi
Miljøvennlige 

transportløsninger 

19% 
(24%)

23%
(22%)

16%
(16%)

Hva mener du lokalt næringsliv først og fremst bør gjøre for å redusere sin egen belastning på klima? (n=302)

Ikke sløse med 

energi

18%
(15%)

▪ 9% (6%) markedsføre gode 

klimaprodukter

▪ 7% (2%) miljømerke egne 

produkter

▪ 2% (2%) kjøpe klimakvoter

▪ 1% (5%) unngå oljebaserte 

råvarer

▪ 4% annet

Tall i parentes viser resultater på landsbasis Kantar Klimabarometer 2021
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Kommunens administrasjon og utbyggere oppfattes å ha størst innflytelse på 

klima- og miljøtiltak i Molde kommune

Hvilke av følgende grupper mener du har størst innflytelse på planlagte og gjennomførte tiltak med klima– og 

miljøeffekter i Molde kommune? (n=302). Maks 3 svar

Personer med høy utdanning

13% (26%)

Kommunens 

administrasjon

55% (25%)

Utbyggere av bolig– og 

næringsområder

34% (23%)

Personer med høy inntekt

14% (25%)

Personer i sentrale områder i 

kommunen 11% (19%)

Få mener at disse er blant de med størst 

innflytelse på klima- og miljøtiltakene:

▪ Grunneiere: 10% (6%) 

▪ Barn og unge voksne: 8% (7%)

▪ Menn: 6% (9%)

▪ Kvinner: 2% (3%)

▪ 1. og 2. generasjons innvandrere: 2% 

(1%)

▪ Personer som bor utenfor sentrale 

områder: 1% (2%)

▪ Pensjonister: 1% (1%)

▪ Personer med lav inntekt: 1% (1%)

▪ Personer med nedsatt funksjonsevne: 1% 

(1%)

11% (18%) har ingen mening om hvem som 

har størst innflytelse.

Voksne

20% (13%)

Oppfattes å ha størst innflytelse på 

planlagte og gjennomførte tiltak med 

klima– og miljøeffekter 

Tall i parentes viser resultater på landsbasis Kantar Klimabarometer 2021
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26% av innbyggerne har observert klimaendringer i Molde kommune. Andelen er omtrent som i Kantar Klimabarometer 2021 når vi ser på  

hva som ble målt på Sør/Vestlandet (27%), men lavere enn hva som gjelder for landet totalt sett (31%). Klimaidealistene er vesentlig mer 

tilbøyelige (52%) til å observere klimaendringer enn innbyggerne i kommunen generelt sett. Om disse observasjonene er årsak til at de har blitt 

mer opptatt av klimaendringer enn andre, eller om deres interesse for klima gjør at de er mer oppmerksomme på endringer, er ikke mulig å fastslå. 

Endringer i start og varighet av årstider er hva flest (57%) observerer som konsekvenser av klimaendringer i Molde kommune. Høyere 

temperaturer (38%), endringer i plante- og dyreliv (35%), hyppigere skybrudd/kraftig regn (33%) og mindre snø (32%) er også hva mange nevner. 

Dette er som på landsbasis, men Kantar Klimabarometer 2021 viser at hvilke endringer i naturen folk observerer har sammenheng med hvor i 

landet de bor.

Over halvparten (52%) av innbyggerne i Molde kommune har en pragmatisk holdning til klima. De er opptatt av klima- og miljøspørsmål, 

men tar hensyn til klima kun der det lar seg gjøre uten for store anstrengelser. 19% klassifiseres som Klimaidealister, de er svært opptatt av klima, 

og prioriterer hensynet til klima i det daglige. En litt større andel (21%) betegnes som Likegyldige, de sier de er litt opptatt av klima- og 

miljøspørsmål, men lar sjelden hensynet til klima påvirke hverdagen. Kun 7% av innbyggerne er Klimaskeptikere, de sier at de ikke er opptatt av 

klima, og lar ikke hensyn til klima påvirke hverdagen. Molde kommune har litt flere Pragmatikere og Klimaidealister enn hva som ble målt på 

landsbasis i Kantar Klimabarometer 2021 (Pragmatikere: 47%, Klimaidealister: 14%). Andelen Klimaskeptikere er som i landet for øvrig, mens 

andelen Likegyldige er lavere i Molde kommune (21%) enn i landet for øvrig (29%).

Mer kildesortering er hva flest (53%) innbyggere i Molde kommune har gjort det siste året for å redusere egen belastning på klimaet. 

Redusert matsvinn (41%), mindre bruk av plast og emballasje (37%) og færre flyreiser (32%) er også blant de tiltak mange har gjort for å minimere 

Oppsummering
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eget fotavtrykk. Hvilke tiltak folk gjør har sammenheng med kjønn, alder og generell holdning til klima. Kvinner gjør generelt sett mer for klima enn 

menn. De har i større grad kildesortert, redusert bruk av plast og emballasje, redusert personlig forbruk, redusert inntak av rødt kjøtt, redusert 

matsvinn, kjøpt økologiske matvarer eller miljømerkede produkter, og de bruker i større grad kollektivtransport. Aldersgruppen 30-44 år utpeker 

seg også på noen områder ved at de i større grad enn andre har redusert bilbruken, kjøper mer brukt og spist mindre rødt kjøtt. De yngste, 

aldersgruppen under 30 år, utpeker seg ved at de har blitt flinkere til å kildesortere og bruker mer kollektivtransport enn hva de har gjort tidligere. 

Klimaidealistene er imidlertid den gruppen som utpeker seg mest. De gjør generelt mer for klimaet og slutter i sterkere grad opp om de fleste av

tiltakene. Totalt sett er innbyggerne i Molde kommune som befolkningen forøvrig. 

19% av innbyggerne i Molde kommune eier eller disponerer elbil, 7% har ikke bil. Innslaget av elbil er som gjennomsnittet på landsbasis 

(20%). Elbilen forekommer i større grad blant personer med høy inntekt, i aldersgruppen 30-44 år og blant Klimaidealistene. Interessant nok er det 

flere i Molde kommune som har tilgang til bil (93%) uavhengig av type bil enn i landet for øvrig (86%). Boligstruktur, kommunesammenslåing og 

kollektivtilbud kan være viktige forklaringer på at flere i Molde kommune har bil. 

47% av de som eier eller disponerer bil er ikke villige til å gå bort i fra å ha bil eller redusere bilbruken. Blant disse er det overvekt av 

Likegyldige og Klimaskeptikere. Bedre kollektivtilbud er hva flest (26%) mener må til for at de skal gå bort i fra å ha bil eller redusere bilbruken. 

Det er ikke mer enn 17% som er fornøyde med kollektivtilbudet i Molde kommune, og andelen er vesentlig lavere enn på landsbasis (42%). Det er 

særlig aldersgruppen under 45 år som er misfornøyde. «Bedre og billigere kollektivtilbud», «Ønsker et reelt kollektivtilbud i distriktet for pendlere», 

«Gratis kollektivtransport», «Bedre kollektivtilbudet ved f. eks ringkjøring til Årø, Nordbyen osv. ved jobbstart og – slutt», «Bedre kollektivtilbud i 

distriktene, og samarbeid med nærliggende kommuner», «Bygge ut kollektivtilbudet. Flere avganger i timen med buss». Det er mange av 

respondentene som ønsker seg et bedre kollektivtilbud i Molde kommune.

Oppsummering
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31% mener bedre sykkelveier er hva som må til for at de skal gjøre mer bruk av sykkel som fremkomstmiddel i hverdagen. «Alt er 

tilrettelagt for bil og ikke sykkel. Bare se på brøyting av veier. Gangveien er ofte dårlig brøyta mens veien ved siden er brøyta oftere enn det 

trengs», er det en av respondentene som sier. «Gjør det attraktivt å kjøpe og bruke sykkel. Drømmen må være å ha egen sykkelvei slik at man 

kan sykle til jobb. Tør ikke å sykle langs hovedveien slik som det er nå», «Få fart på utbyggingen av sykkelveier», «Ønsker merkede sykkelfelt», 

«Tilrettelagte sykkelveier er nesten helt fraværende i Molde», er kommentarer fra andre.

Kortere vei til jobb (20%), lavere pris på sykkel/elsykkel (15%), bedre helse (11%) eller bedre tid (11%) er andre forhold som må til for at  

innbyggerne skal sykle mer. 10% har ikke sykkel, 9% sier de allerede bruker sykkel mye som framkomstmiddel, mens 22% sier det ikke er 

aktuelt for dem å sykle. Samme spørsmål ble stilt til innbyggerne i Asker kommune i 2020, og resultatene viser at Innbyggerne i Molde kommune 

sykler i mindre grad enn de som bor i Asker kommune. Mens 30% av innbyggerne i Asker kommune sier de bruker sykkel mye som 

fremkomstmiddel, er det bare 9% av innbyggerne i Molde kommune som sier det samme. Bortsett fra tilrettelegging av sykkelveier, kan vær og 

føreforhold være viktige årsaker til at det er færre i Molde kommune som sykler. Mange av innbyggerne kommenterer at brøytingen i kommunen 

ikke er god nok, og som en av respondentene sier: «Bruk av sykkel om vinteren krever god brøyting av fortau og sykkelveger». 

67% av innbyggerne er opptatt av å begrense husstandens energibruk. Selv om målingen ble tatt opp i en periode med historisk høy 

strømpris er det ikke mer enn to av tre som er opptatt av husstandens energibruk. Da spørsmålet ble stilt i 2020 til innbyggerne i Asker kommune 

lå andelen på 73%. Den gang lå strømprisen på historisk lavt nivå, 6,4 øre/kWh inkludert moms i gjennomsnitt for de fem områdene Oslo, 

Kristiansand, Bergen, Trondheim og Troms. Forut for datainnsamlingen i Molde lå prisen på 79,98 øre/kWh. Dette kan tyde på at askerbøringene 

er mer opptatt av energikostnader enn moldenserne.

Oppsummering
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43% av innbyggerne i Molde kommune har gjennomført investeringer i energieffektiviserende tiltak i boligen i løpet av de siste fem 

årene. 40% av dem har boliger bygget i perioden 1951-1980. Over halvparten av de som bor i enebolig (54%) eller rekkehus (52%) har 

gjennomført tiltak siste fem årsperiode. Til sammenligning ligger andelen på 21% blant de som bor i leilighet. 

Hvem som gjennomfører energieffektiviserende tiltak har sammenheng med inntekt og alder. 53% av aldersgruppen 30-44 år har 

gjennomført tiltak. Dette er en periode i livet mange etablererer seg med hus og hjem, og mange velger å pusse opp eiendommen i forbindelse 

med kjøp eller generasjonsskifte. Tidligere Klimabarometre har vist at mange velger å investere i energieffektiviserende tiltak i forbindelse med 

øvrig oppgradering av boligen. Også inntekt er utslagsgivende, der de med høy inntekt er mer tilbøyelige (57%) til å energieffektivisere boligen 

enn de med lav (31%) eller medium (43%) inntekt. Resultatene fra Molde kommune er temmelig sammenfallende med hva som kom fram i

undersøkelsen gjennomført i Asker kommune i 2020. I Asker kommune hadde 45% gjennomført investeringer i energieffektiviserende tiltak i 

boligen i løpet av samme tidsperiode.

Oppsummering
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Ja
26 %

Nei
49 %

Vet ikke
25 %

31

28

34

30

35

29

29

64

34

15

8

26

23

30

31

41

22

17

52

27

12

0

Total

Mann

Kvinne

Under 30 år

30-44 år

45-59 år

60 år+

Idealist

Pragmatiker

Likegyldig

Skeptiker

De som har registrert klimaendringer i eget nærmiljø 
nedbrutt på grupper

Molde kommune Landsbasis

26% av innbyggerne har observert klimaendringer i Molde kommune

Har du sett eller opplevd konsekvenser av klimaendringer i Molde kommune? (n=302) Prosent.

22



eva.fosby.livgard@kantar.com

Flest (57%) opplever endring i start og varighet av årstider 

Hvilke endringer i naturen mener du at du har observert i Molde kommune som konsekvens av klimaendringer? 

(De som har erfart klimaendringer n=69) Prosent.

1

6

8

9

10

12

22

22

27

32

33

35

38

57

Annet

Mindre regn

Lavere temperatur

Mer snø

Flere jordras/jordskred

Flere skog- eller lyngbranner

Flere stormer eller orkaner

Mer flom

Mer regn

Mindre snø

Hyppigere skybrudd/kraftig regn

Endringer i dyre- og/eller planteliv

Høyere temperatur

Endringer i start/varighet av årstider

Fra Kantar Klimabarometer 2021:
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19%

Idealister

Er svært opptatt av klima og 

miljøspørsmål, og prioriterer 

hensynet til klima i det daglige

52%

Pragmatikere

Er opptatt av klima- og 

miljøspørsmål, men tar hensyn 

til klima kun der det lar seg gjøre 

uten for store anstrengelse

21%

Likegyldige

Er litt opptatt av klima -og 

miljøspørsmål, men lar sjelden 

hensynet til klima påvirke 

hverdagen

7%

Skeptikere

Er ikke opptatt av klima- og 

miljøspørsmål, og lar ikke 

hensyn til klima påvirke 

hverdagen

Over halvparten av innbyggerne i Molde kommune er såkalte «pragmatikere», de er opptatt av klima-

og miljøspørsmål, men tar hensyn til klima kun der det lar seg gjøre uten for store anstrengelser

14

19

16

22

23

17

20

18

37

9

Landsbasis

Molde

Mann

Kvinne

Under 30 år

30-44 år

45-59 år

60 år+

Sett klimaendr.

Ikke klimaendr.

47

52

49

55

45

64

44

54

53

44

Landsbasis

Molde

Mann

Kvinne

Under 30 år

30-44 år

45-59 år

60 år+

Sett klimaendr.

Ikke klimaendr.

29

21

23

20

19

17

25

21

9

33

Landsbasis

Molde

Mann

Kvinne

Under 30 år

30-44 år

45-59 år

60 år+

Sett klimaendr.

Ikke klimaendr.

7

7

11

3

13

3

10

5

0

13

Landsbasis

Molde

Mann

Kvinne

Under 30 år

30-44 år

45-59 år

60 år+

Sett klimaendr.

Ikke klimaendr.
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1

2

2

7

8

14

18

18

19

20

21

23

24

28

29

32

37

41

53

Kjøpt CO2-kvoter

Ingen av disse

Kjøpt garantert "grønn" strøm

Har ikke gjort noe

Bruker mer kollektivtransport

Kjøpt miljømerkede produkter

Kjøpt økologiske matvarer

Gjort boligen mer energieffektiv

Syklet eller gått mer enn tidligere

Byttet til el-bil, hybridbil eller hydrogenbil

Kjøpt brukt framfor nytt

Kjørt mindre bil

Spist mindre rødt kjøtt

Redusert personlig forbruk

Redusert innetemp/strømforbruket

Redusert antall flyreiser

Redusert bruk av plast og/eller emballasje

Redusert matsvinn

Blitt flinkere på kildesortering

Molde kommune (n=302)

Mer kildesortering er hva flest innbyggere i Molde kommune har gjort det siste året for å 

redusere egen belastning på klimaet 

Hva har du gjort i løpet av det siste året for å redusere din egen belastning på klimaet? Vi tenker her på tiltak du 

har gjort ved eget initiativ og ikke pålegg du har fått fra andre. Prosent.

1

2

3

6

6

12

14

15

17

17

21

23

25

26

28

29

33

36

49

50

Abonnerer på bildeling

Kjøpt CO2-kvoter

Ingen av disse

Kjøpt garantert "grønn" strøm

Har ikke gjort noe

Bruker mer kollektivtransport

Energieffektivis. av bolig

Kjøpt økologiske matvarer

Kjøpt miljømerkede produkter

Byttet til el/hybrid/hydrogenbil

Kjørt mindre bil

Syklet eller gått mer enn tidligere

Kjøpt brukt framfor nytt

Redusert innetemp/strømforbruk

Spist mindre rødt kjøtt

Redusert antall flyreiser

Redusert personlig forbruk

Redusert bruk av plast/emballasje

Blitt flinkere på kildesortering

Redusert matsvinn

Landsbasis (n=2008)
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20

9

33

40

1

14

19

14

30

51

0

7

Elbil

Ladbar hybridbil

Bensinbil

Dieselbil

Hydrogenbil

Har ikke bil

Prosentvis fordeling

Molde kommune (n=302) Landsbasis (n=2008)

19

21

17

10

18

27

18

25

18

16

19

10

15

33

14

16

12

8

15

18

13

17

16

9

8

6

15

21

30

29

31

39

29

20

33

32

26

39

34

42

23

28

51

55

47

50

56

52

47

36

51

60

63

44

57

52

7

5

9

13

9

4

4

9

6

7

5

9

7

3

Total

Mann

Kvinne

Under 30 år

30-44 år

45-59 år

60 år+

Idealist

Pragmatiker

Likegyldig

Skeptiker

< 400.000 kr

400.000 – 599.999 kr

600.000 kr+

Andel med elbil innen hver gruppe

Elbil Ladbar hybridbil Bensinbil Dieselbil Har ikke bil

19% av innbyggerne i Molde kommune eier eller disponerer elbil, 7% har ikke bil

Hvilke av følgende biltyper har du eller disponerer du? Flere svar mulig Prosent.
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1

1

5

2

4

1

7

3

24

48

1

1

1

1

3

3

5

9

26

47

Høyere avgifter på bil

Økte bom/fergeavgifter

Andre forhold

Høyere avgifter på drivstoff

Bedre planlegging av boligområder/lokalisering av barnehage, skole,
kollektiv m.m.

Tilbud om felles skyss til trening, barnehage, skole m.m.

Bedre tilbud om ordninger for bildeling

Bedre sykkelveier

Bedre kollektivtilbud

Ikke aktuelt å gå bort i fra å ha bil eller å redusere bilbruken

Molde kommune (n=281) Landsbasis (n=1767)

Bedre kollektivtilbud er hva flest (26%) mener må til for at de skal gå bort i fra å ha bil eller 

redusere bilbruken

Hva er det som først og fremst skal til for at du vil gå bort i fra å eie egen bil eller redusere bilbruken? (De som 

eier eller disponerer bil n=281) Prosent. 

av de som eier eller disponerer bil 

er ikke villige til å gå bort i fra å ha 

bil eller redusere bilbruken.
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14

17

23

27

15

5

16

27

33

14

3

6

Svært misfornøyd

Ganske misfornøyd

Verken eller

Ganske fornøyd

Svært fornøyd

Vet ikke

Prosentvis fordeling

Molde kommune (n=302) Landsbasis (n=2008)

-43

-42

-45

-51

-58

-42

-30

17

19

14

11

8

12

29

Total

Mann

Kvinne

Under 30 år

30-44 år

45-59 år

60 år+

Andel misfornøyd/fornøyd Molde kommune

Misfornøyd Fornøyd

Kun 17% er fornøyde med kollektivtilbudet i Molde kommune, andelen er 

vesentlig lavere enn på landsbasis (42%)
Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kollektivtilbudet der du bor? Prosent.

Fornøyde: 

Molde kommune: 17%

Landsbasis: 42%

Misfornøyde:

Molde kommune: 43%

Landsbasis: 31%
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0

2

17

30

1

14

1

15

5

11

29

1

1

2

3

9

10

11

11

15

20

22

31

Bedre sykkelparkering i sentrum/ved senterne/ved skoler

Bedre vær

Annet

Vet ikke/ubesvart

Bruker sykkel mye som framkomstmiddel

Anskaffe elsykkel

Bedre tid

Bedre helse

Lavere pris på sykkel/elsykkel

Kortere vei til jobb/dit man skal

Det er uaktuelt for meg å bruke sykkel

Bedre sykkelveier

Molde kommune (n=302) Asker kommune (n=335)

31% mener bedre sykkelveier er hva som må til for at de skal gjøre mer bruk 

av sykkel som fremkomstmiddel i hverdagen 

Hva skal til for at du skal gjøre mer bruk av sykkel som fremkomstmiddel i hverdagen? Prosent. 

Innbyggerne i Molde kommune sykler i 

mindre grad enn de som bor i 

Asker kommune.  

Mens 30% av innbyggerne i Asker kommune sier 

de bruker sykkel mye som fremkomstmiddel, 

er det bare 9% av innbyggerne i Molde 

kommune som sier det samme.
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67

67

67

51

71

74

70

91

68

51

50

61

77

64

64

73

59

78

61

Total

Mann

Kvinne

Under 30 år

30-44 år

45-59 år

60 år+

Idealist

Pragmatiker

Likegyldig

Skeptiker

< 400.000 kr

400.000 – 599.999 kr

600.000 kr+

Leilighet

Enebolig

Rekkehus

Energitiltak

Ikke energitiltak

67% er opptatt av å begrense husstandens energibruk, målingen er tatt opp 

under rekordhøy strømpris

I hvilken grad er du opptatt av å begrense husstandens energibruk? Prosent. 

2

23

64

9

2

2

26

57

10

4

I svært liten grad

I ganske liten grad

I ganske stor grad

I svært stor grad

Vet ikke

Molde kommune (n=302) Asker kommune (n=335)

Andel ganske/svært stor grad

I ganske/svært stor grad

Molde kommune: 67%

Asker kommune: 73%
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Ja
43 %

Nei
46 %

Vet ikke
11 %

17

40

23

9

10

Før 1950

1951-1980

1981-2000

2001-2010

2011 eller senere

43% av innbyggerne i Molde kommune har gjennomført investeringer i 

energieffektiviserende tiltak i boligen i løpet av de siste fem årene 

Har det blitt gjennomført investeringer i energieffektiviserende tiltak i boligen der du bor i løpet av de siste fem 

årene? (n=302) Prosent. 

40% 
av de som har gjennomført 

tiltak har boliger bygget i perioden 

1951-1980

Når ble boligen ble bygget
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Majoriteten av innbyggerne vurderer om de virkelig trenger det de har lyst til å kjøpe før de handler, men svært få er interessert i å låne 

eller leie i stedet for å kjøpe. 72% sier at de som oftest eller alltid vurderer om de virkelig trenger det de har lyst på før de handler. 58% vurderer 

som oftest eller alltid om det de trenger, kan repareres i stedet for å kjøpe nytt, men det er relativt få som er interessert i å kjøpe brukt (30%) eller 

låne/leie (23%) det de trenger. Resultatene er stort sett som på landsbasis i Kantar Klimabarometer 2020, men innbyggerne i Molde kommune er 

noe mer tilbøyelige til å låne/leie (23%) enn befolkningen for øvrig (16%).

Handleatferden har sammenheng med holdning til klima. Klimaidealistene er vesentlig mer tilbøyelige til å vurdere om de virkelig trenger det 

de skal kjøpe (86%), om det de har kan repareres (79%), om de kan kjøpe brukt (56%) eller om de kan låne eller leie (44%) fremfor å kjøpe nytt, 

sammenlignet med innbyggerne totalt sett. Kjønn er også utslagsgivende der kvinner (76%) er mer tilbøyelige til å vurdere om de virkelig trenger 

det de skal kjøpe enn menn (68%). Kvinner er også noe mer (33%) enn menn (28%) innstilt på å handle brukt, mens menn er mer (62%) enn 

kvinner (53%) innstilt på å reparere det de har fremfor å kjøpe nytt. Når det er spørsmål om å låne eller leie er holdningen stort sett den samme på 

tvers av kjønn. 

82% av innbyggerne synes det er vanskelig å vite hva som er klimavennlig mat. Det gjelder i større grad kvinner (85%) enn menn (79%), 

noe som kan ha sammenheng med at det i de fleste husholdninger er kvinner som står for innkjøp av mat. De såkalte Pragmatikerne utpeker seg 

også ved at de i større grad (88%) enn andre synes det er vanskelig å vite hva som er klimavennlig mat. Med bedre merking kan det være at de 

vil ta flere klimavennlige valg i hverdagen. Kantar Klimabarometer 2021 viser at lavere pris, bedre merking og et bredere utvalget av produkter 

med dokumentert mindre klimabelastning, er hva som først og fremst må til, for at forbrukerne skal ta flere klimavennlige valg i hverdagen.

De fleste (53%) henter kunnskap og inspirasjon til å ta klimavennlige valg i hverdagen gjennom aviser, tidsskrifter, magasiner, bøker og 

artikler. Internett (32%), sosiale medier (27%), venner/familie/kolleger (25%), myndigheter (ENOVA) (23%) og forskningsorganisasjoner (23%) er 

også kilder mange nevner. 

Oppsummering
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17

48

25
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4

18

46

26

4

1

Aldri

Sjelden

Noen ganger

Som oftest

Alltid

Kommer an på

Vet ikke/ubesvart

Molde kommune (n=302) Landsbasis 2020 (n=2085)

72

68

76

67

80

67

70

86

71

65

56

68

77

70

Total

Mann

Kvinne

Under 30 år

30-44 år

45-59 år

60 år+

Idealist

Pragmatiker

Likegyldig

Skeptiker

< 400.000 kr

400.000 – 599.999 kr

600.000 kr+

Andel som oftest/alltid

72% av innbyggerne vurderer som oftest eller alltid om de virkelig trenger det de 

ønsker seg før de handler, det er som for befolkningen forøvrig

Før du kjøper noe nytt, hvor ofte vurderer du om du virkelig trenger det? Prosent. 

Molde kommune: 72%

Landsbasis: 73%
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De fleste (58%) av innbyggerne vurderer som oftest eller alltid å reparere før de 

kjøper nytt, andelen er omtrent som på landsbasis

Før du kjøper noe nytt, hvor ofte vurderer du om det du har fra før kan repareres? Prosent. 
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9

28

34

21

4
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2

4

28

33

25

6

3

Aldri

Sjelden

Noen ganger

Som oftest

Alltid

Kommer an på

Vet ikke/ubesvart

Molde kommune (n=302) Landsbasis 2020 (n=2085)

Molde kommune: 58% 

Landsbasis: 55%
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57
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57
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Total
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Kvinne

Under 30 år

30-44 år

45-59 år

60 år+

Idealist
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Likegyldig

Skeptiker

< 400.000 kr

400.000 – 599.999 kr

600.000 kr+

Andel som oftest/alltid
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30% av innbyggerne vurderer som oftest eller alltid å kjøpe brukt før de kjøper 

nytt, andelen er som på landsbasis

Før du kjøper noe nytt, hvor ofte vurderer du om du kan kjøpe noe brukt i stedet? Prosent. 
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37
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3

Aldri

Sjelden

Noen ganger

Som oftest

Alltid

Kommer an på

Vet ikke/ubesvart

Molde kommune (n=302) Landsbasis 2020 (n=2085)

Molde kommune: 30% 

Landsbasis: 31%
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30

28

33

51

47

24

14

56

27

18

29

29

38

25

Total

Mann

Kvinne

Under 30 år

30-44 år

45-59 år

60 år+

Idealist

Pragmatiker

Likegyldig

Skeptiker

< 400.000 kr

400.000 – 599.999 kr

600.000 kr+

Andel som oftest/alltid

36



eva.fosby.livgard@kantar.comeva.fosby.livgard@kantar.com

17

27

29

12

4

7

3

14

23

30

16

7

9

2

Aldri

Sjelden

Noen ganger

Som oftest

Alltid

Kommer an på

Vet ikke/ubesvart

Molde kommune (n=302) Landsbasis 2020 (n=2085)

Det er få (23%) av innbyggerne som ser det som aktuelt å leie eller låne fremfor 

å kjøpe nytt, men andelen er høyere enn på landsbasis

Før du kjøper noe nytt, hvor ofte vurderer du om du om du kan låne eller leie det? Prosent. 

Molde kommune: 23%

Landsbasis: 16%

23

22

23

33

29

19

15

44

21

11

8

24

22

23

Total

Mann

Kvinne

Under 30 år

30-44 år

45-59 år

60 år+

Idealist

Pragmatiker

Likegyldig

Skeptiker

< 400.000 kr

400.000 – 599.999 kr

600.000 kr+

Andel som oftest/alltid
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82

79

85

73

86

87

81

80

88

77

67

82

83

84

Total

Mann

Kvinne

Under 30 år

30-44 år

45-59 år

60 år+

Idealist

Pragmatiker

Likegyldig

Skeptiker

< 400.000 kr

400.000 – 599.999 kr

600.000 kr+

82% av innbyggerne synes det er vanskelig å vite hva som er klimavennlig 

mat, andelen er høyere en hva som er målt i Asker kommune (72%) 

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn: Det er vanskelig å vite hva som er klimavennlig mat (n=335) 

Prosent. 

5

15

49

23

8

3

8

46

36

6

Helt uenig

Delvis uenig

Delvis enig

Helt enig

Vet ikke/ubesvart

Molde kommune (n=302) Asker kommune (n=335)

Andel delvis/helt enig

Molde kommune: 82%

Asker kommune: 72%

P
e
rs

o
n
lig

 i
n

n
te

k
t

38



eva.fosby.livgard@kantar.comeva.fosby.livgard@kantar.com

3

8

18

23

23

25

27

32

53

Andre steder

Er ikke opptatt av klima/ønsker ikke informasjon om
klima

Klimaorganisasjoner

Forskningsorganisasjoner

Myndigheter (Eks. ENOVA)

Venner/familie/kolleger

Sosiale medier

Søke på internett

Aviser, tidsskrifter, magasiner, bøker, artikler

De fleste (53%) henter kunnskap og inspirasjon til å ta klimavennlige valg i 

hverdagen gjennom aviser, tidsskrifter, magasiner, bøker og artikler

Hvor henter du kunnskap og inspirasjon til å ta klimavennlige valg i hverdagen? (n=302) Prosent. 

Menn, Likegyldige, Skeptikere

Kvinner, aldersgruppen under 30 år 

Aldersgruppen under 30 år 

Aldersgruppen under 30 år, Pragmatikere 

Idealister, Universitetsutdannede (4 år+) 

Aldersgruppen 30-44 år, Idealister, Høy inntekt, Gjennomført energitiltak i bolig

Aldersgruppen 30-44 år, Idealister, Universitetsutdannede (4 år+) 

Aldersgruppen 60 år+, Idealister, Pragmatikere, Universitets-

utdannede (4 år+), medium og høy inntekt, energitiltak i bolig
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Innspill fra innbyggerne til Molde kommune 

om hva som må til for at de skal ta flere 

klimavennlige valg i hverdagen

5

eva.fosby.livgard@kantar.com

21101124 Kantar 
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Innspill til kommunen

På spørsmål om hva Molde kommune kan gjøre for at innbyggerne kan ta flere klimavennlige valg i hverdagen 

er det mange som etterlyser bedre sykkelveier, bedre kollektivtilbud og bedre brøyting av gang og sykkelveier 

vinterstid. Bedre og sikrere sykkelparkering blir også nevnt.
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▪ Atomkraft

▪ Billigere strøm! Billigere avgifter! Mindre eiendomsskatt osv!

▪ Få bedre bussforbindelsar. Eg jobbar 13-14,5 timers vakter og det går ikkje

buss når min arbeidsdag er over

▪ Gode sykkelveier reduserer bilbruk

▪ Ikke bygg møreaksen som er svært dårlig for miljøet

▪ Inkluder ungdommer i debatten om hvilke tiltak som de appellerer til. Legg 

press på lokalt næringsliv for å redusere internt miljøavtrykk ved matsvinn, 

gode løsninger for ansatte til å velge kollektivt til jobb, bedre sykkelskur/ 

garderobeløsning for de som sykler/går, velg VEKK varer som bidrar til plast 

og oljeforbruk. Velg miljøvennlige alternativer for lunsjtilbud, kutt i 

engangsvarer ol.

▪ Klimavennlige produkter og tjenester er alt for dyre.

▪ Legge til rette for bildeling, brøyte gang- og sykkelveger først, lage senter for 

gjenbruk/ombruk, vegetarmat i offentlige institusjoner

▪ Når nye veier områder bygges bør fokuset være på gående og syklende i 

stedet for biltrafikken slik det er i dag. Alt er tilrettelagt for bil og ikke sykkel. 

Bare se på brøyting av veier. Gangveien er ofte dårlig brøyta mens veien 

vedsiden er brøyta oftere enn d trengs.

▪ Reklamere mer for klimavennlige bedrifter, matbutikker og kortreist mat. Eks 

refillbutikken i Granfjæra

Innspill til kommunen fra aldersgruppen under 30 år

▪ Norsk kjøtt!!! Kutte ned importert kjøtt, ikke la det være lov… Bedre busstilbud 

i distriktene. Vi bor øde og har ikke tilgang på buss. Flere økologiske 

mattilbud. Legge til rette for økologisk landbruk. Legge til rette og jobb for mer 

norsk arbeidskraft slik at det som blir produsert er trygt produsert i Norge med 

økonomi til å sikre at fabrikker ikke forurenser(!), gode arbeidskår og kort 

transportvei. Mindre emballasje generelt, og spesielt plastemballasje. Spesielt 

plastposer i butikken. Finn miljøvennlige løsninger som gjør det lett å velge 

miljøvennlig. Jobbe for at mat som selges kommer i mindre porsjoner og 

panteordninger på flere produkter. Få vekk engangsbestikk og kopper, 

McDonoald’s for eksempel, i tillegg til at flere etterpå kaster søppel fra 

McDondald’s og Burger King ut bilene sine etterpå for eksempel. Nei til 

giftdeponi! Det fins flere bevis på at det allerede er forurenset og at det 

fortsetter å forurense, og det blir ikke tatt tak i. Det svekker tiltro til kommunen, 

bedrifter, organisasjoner og miljøorganisasjoner, og viser tydelig at kapital er 

viktigere enn miljø. Skummelt å vokse opp i en slik kommune…

▪ Sykkelvei. Bedre måking av gangvei om vinteren. Bedre/billigere kollektiv 

transport. Redusere antall parkeringsplasser i sentrum. Sortering av søppel 

ved offentlige steder utendørs (pant, plast, mat, osv som flere flyplasser har)

▪ Øke kollektiv tilbudet, mer avdrag for å kjøpe og eie elbil. Gjøre det attraktivt å 

kjøpe og bruke sykkel. Drømmen må være å ha egen sykkelvei slik at man 

kan sykle til jobb. Tør ikke å sykle langs hovedveien slik som det er nå.
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▪ Sørge for å ha et akseptabelt nivå på offentlig transport, også utenfor 

bykjernen, slik at flere kan benytte det i stedet for hver sin bil.  De kan satse 

på at offentlige bygg, (som vi innbyggere bruker) utstyres med 

solcelleinstallasjon. De kan iverksette søppelryddeaksjoner i strandsonen og 

langs veier etc, for å sette fokus på lokal forsøpling. Implementere ytterligere 

strengere miljøkrav til de som utfører arbeid for kommunen.

▪ Bedre sykkelveier, bedre kollektivtransport, ingen Møreakse

▪ Desentralisere butikker og tjenester slik at man ikke alltid trenger å ta bilen. 

Molde er en langstrakt by med store avstander, og det er ikke alle som har 

mulighet til å sykle. Med stor familie som trenger stor 7-seter er det ikke el-

biler på markedet til overkommelig pris, bedre kollektivtilbud østover i byen 

står på ønskelista. Miljøvennlige tiltak, økologisk mat m.m koster som regel 

mer.

▪ Er reelt kollektivtilbud i distriktet for pendlere

▪ F.eks en solcelle-kampanje i samarbeid med de lokale aktører innen kraft. 

Bedre tilrettelegging for elbiler. Forsøke å gjøre det økonomisk 

gunstig/fordelaktig å være klimavennlig.

▪ Gratis kollektivtransport.

▪ Sykkelparkering under tak ved alle offentlege bygg, betre vintervedlikehald av 

gang- og sykkelvegar, skrote Møreaksen og andre hinsides dyre 

samferdselsprosjekt

▪ Sykkelveger opp til Nordbyen (fra Årølia)

Innspill til kommunen fra aldersgruppen 30-44 år

▪ Sykkelvei, stenge Storgata for biltrafikk, bedre kollektivtilbudet (feks ringkjøring 

til Årø, Nordbyen osv ved jobbstart og - slutt)

▪ Sykkelveier og bedre kollektivtilbud. Men dette må tilrettelegges for fra høyere 

myndigheter og.

▪ Uansett hva vi som privatpersoner gjør, vil ikke dette påvirke den globale 

klimakrisen. Vi trenger endringer på nasjonale og internasjonale nivå der 

industri, energi og transportnæringen tar grep. For å sette det på spissen, om 

alle i Norge sluttet å bruke plast over natten, ville det ikke hatt noe å si 

overhodet for klimaet.

▪ Tilby goder til folk som er villig til og gjøre investeringer i hus og bil. F.eks

mindre eiendomsskatt om man bygger ut solcellepanel på tak. Tilby reduksjon 

i nettleie om man kjører ladbar hybrid eller el bil.

▪ Tilrettelegging for sykkel

▪ Utbedre eksisterende vannkraft, bedre kollektivtilbud, ikke prioritere å bygge 

nye veger som fører til økt motorisert trafikk og heller reparere de som 

eksisterer. Fungerende gatelys så det er mulig å gå når det er mørkt. Bedre 

brøyting om vinteren så det også er mulig å være fotgjenger også utenfor 

bykjerner.

▪ Vegetartilbud, kollektivtransport, sykkelveier og parkeringer, fokus på gjenbruk 

og ikke forbruk

▪ Øke kollektivtilbudet
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▪ Bedre kollektivtilbud i distriktene, og samarbeid med nærliggende kommuner.

▪ Bedre kollektivtilbud. Bedre framkommelighet hvis man sykler eller går, særlig i 

området rundt Moldehallen og Molde storsenter. For eksempel finnes ikke 

fortau i dette området.

▪ Bedre kollektivtransporten i distriktet

▪ Bedre sykkelveier og rimeligere kollektivtrafikk

▪ Bedre sykkelveier, proaktive politikere, satse mer på Smart Molde. Stille krav i 

anskaffelser spes i bygg og anlegg.

▪ Buss søndag morgen og formiddag. Bilkollektivplasser jevnt fordelt i byen.

▪ Bygg ut sykkelveger og ta bort gratis parkering for ansatte i næring, 

fylkeskommunen og kommunen. Øk parkeringsavgiften

▪ Bygge ut kollektivtilbudet. Flere avganger i timen med buss.

▪ Få fart på utbyggingen av sykkelveier.

▪ Gang og sykkelveier

▪ Gjenbruksstasjon hos Tofte og RIR. Utrolig mye utstyr som kun trenger litt TLC 

for å fungere. Men det lar seg dessverre ikke kjøpe.

▪ Ikke bygge Møreaksen

▪ innføre bompenger

▪ Si nei til Møreaksen

▪ Skyttel buss for pendlere inn til byen, gratis fra pendlerparkering

Innspill til kommunen fra aldersgruppen 45 – 59 år

▪ Ikke ha så sterke gatelys, strø på halve gangveien slik at man kan bruke spark 

på vinteren, kjøpe norske, økologiske eller fairtrade-produkter til kommunalt 

bruk, bygge ut sykkelveiene, la bussen gå oftere, kanskje minibusser,  legge til 

rette for at småbutikker overlever i markedet, legge til rette for god opplæring 

og miljødager på skolene, ha premier til skoler som f. eks søppelsorterer bra

▪ Legge til rette for at noen vil investere/etablere en lokal mathall slik at vi kan 

handle kortreist mat. Dette vil stimulere lokale matprodusenter til å satse, i 

tillegg til å gjøre Molde attraktiv.

▪ Slå av alle gatelysene om natten! mellom 00:30 og 05:30.

▪ sykkelparkering!!

▪ Synes kommunen heller bør fokusere på forurensing av luft (NOx etc) og sjø 

fra industri som vi innbyggere i kommunen merker til det daglige, heller enn 

CO2-nivået i atmosfæren som vi ikke kan påvirke. Sola styrer mer av 

temperaturendringer på kloden enn oss mennesker.

▪ Tilrettelegg for sykling i sentrumsnære områder, merkede sykkelfelt, bredere 

gangveier. Trafikklys flere steder. Færre parkeringsplasser i sentrum. 

Sykkelparkering med tak ved kjøpesenteret og sentrum.

▪ Unngå utbygging av infrastruktur unødvendig. Tenke langsiktig.

▪ Øke kollektivtransport, billigere kollektiv transport, flere gang og sykkelveier.
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▪ Bedre fokus/informasjon om klimavennlig mat. Mange moteord brukes, så som 

bærekraftig, klimavennlig. Bruk språk som folk forstår.

▪ bedre innsamlingsordninger

▪ Bedre kollektiv trafikk-tilbud, flere og bedre gang- og sykkelveier, bilfritt i 

Storgata, Torghandel med kortreist mat, størst mulig forbud mot bruk av plast, 

bøter for forsøpling, nei til deponi på Rausand og økologi skal ligge  i bunn for 

all virksomhet.

▪ Bedre kollektivtilbud

▪ Bedre kollektivtilbud og bedre sykkelveier.

▪ Bedre kollektivtransport og større oppfordringer til å benytte den

▪ Bedre sykkelveier. Gratis parkering for elbiler. Billige lån til etterisolering av 

boliger, (Husbanklån og andre ordninger er for dårlige). Bygge ut kantiner o.l. 

på skoler og barnehager for å lære de unge alternative, klimavennlige 

matvaner.

▪ Bedre tilrettelegging for sykkel

▪ Bruk av sykkel om vinteren krever god brøyting av fortau og sykkelveger

▪ Bruke de midlene vi har på en økonomisk god måte og ikke på håpløse 

unødvendige klimatiltak som ikke virker.

▪ Bygge sykkelveier

▪ Bygge sykkelveier

▪ Bygge ut sykkelveiene på tvers av byen

Innspill til kommunen fra aldersgruppen 60 år+

▪ De rike og velhavende må det settes større krav til. De må " tvinges" til å 

betale en større del av kostnadene.

▪ Få fullføre Møreaksen.

▪ Gode gangveger og fortau mangler svært mange steder. Kollektivtilbudet er 

dårlig her vi bor. Tilrettelagte sykkelveier er nesten helt fraværende i Molde.

▪ Hent søppel der det er avtalt. Her har vi ikke RIR hentet søppel på over en 

måned. Det er forurensning og miljø en kan gjøre noe med. Klima kan vi ikke 

gjøre noe med!

▪ Ikke la markedskreftene styre kommunen

▪ Informasjon om planlagte tiltak

▪ Kollektivtransport finnes ikke!

▪ Kommunen kan slutte å kaste vekk pengar på klima - pengane bør brukast på 

mange, mange nyttige ting i staden!

▪ Legge bedre tilrette for kollektivtransport, både prismessig og tilgjengelighet. 

Også utenfor bybussområdet.

▪ Legge opp til redusert forbruk

▪ Legge til rette for gode utviklingsplaner for byen

▪ Legge til rette for sykkel i indre sentrum

▪ Litt mer  info men er fornøyd med kommunen

▪ Redusere biltrafikken i sentrum
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▪ Mer opplysning. F.eks rettet mot grunnskole og videregående. Helst helt fra 

barnehagealder. Enda tydeligere informasjon via RIR. Hva med tiltak som gjør 

det lettere å levere farlig avfall. P,g.a. at det er vanskelig å levere spraybokser 

havner de ofte i restavfallet. Heldigvis er det lettere å levere batterier og 

småelektrisk. Der får en kvittet seg med det i innsamlingsbokser ved de fleste 

dagligvareforretninger.

▪ Redusere forbruk og alltid velge klimavennlig

▪ Redusere strømprisen så jeg slipper å bruke så mye vedfyring som forurenser

▪ Sammenhengende sykkeltraseer.

▪ Senter som i Bodø, brukt, reparasjon, lån etc. Mer grønt og fokus på gående, 

syklende og møteplasser, bilen må vike.  Kurs, opplæring

▪ Sykkelfelt / veier

▪ Sørge for at tap av energi i et utdatert linjenett opphører, det er i dag lopp mot 

40% i enkelte områder av kommunen.

▪ Vinterstid, åpne opp gangveier og trapper for å kunne gå i stedet for og måtte 

kjøre/hentes med bil/buss.

Innspill til kommunen fra aldersgruppen 60 år+

46



Appendiks
6

eva.fosby.livgard@kantar.com

21101124 Kantar 

47



eva.fosby.livgard@kantar.com

50

49

18

23

24

34

42

58

30

32

30

Mann

Kvinne

Under 30 år

30-44 år

45-59 år

60 år+

Lav utdanning

Høy utdanning

Inntekt < kr 400'

Inntekt kr. 400' - 599'

Inntekt kr 600'+

Beskrivelse av utvalget (n=302)
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