6

nyheter

Romerikes Blad

Torsdag 5. november 2015

Budstikke skal Romerike rundt

Miljøhjelp til kommunene
Kjeller: Et nytt
prosjekt har som mål
å få flere til å velge
miljøvennlig drivstoff
i framtiden. Skedsmo
er først ute med å
forplikte seg til å
tilrettelegge for den
grønne satsingen.
Elin Svendsen
elsv@rb.no
917 34 715

Startskuddet for prosjektet ble
markert med en budstikke som
skal sendes rundt i de ulike
kommunene på Romerike.
Målet med budstikken er å
involvere, informere og engasjere kommunene til å bidra til
å tilrettelegge for fossilfri veitrafikk. Målet er at 10 prosent
av alle personbiler i Indre Skandinavia skal være fossilfri innen
utgangen av 2018.
Skedsmo kommune er den
første til å skrive under på oppropet.
– Transport står for 75 prosent av klimautslippene i
Skedsmo, det er derfor her de
store grepene må gjøres. Da er
det viktig med satsing på fossilfri transport, sier varaordfører i
Skedsmo, Boye Bjerke (V).

Premiering
Skedsmo har i dag én hydrogenbil, sju el-biler og 15 el-sykler. Målet er flere miljøvennlige kommunale kjøretøy,
men også å få innbyggerne til
å velge miljøvennlig transport.
– Da må vi tilrettelegge for
etablering av flere ladestasjoner og hydrogenstasjoner, sier
Boye.
Direktør i OREEC, som er en
del av Kunnskapsbyen Lillestrøm, Jan Carsten Gjerløw,
håper flere kommuner vil være
med i den grønne satsingen.
– Prosjektet skal blant annet
arbeide for at kommuner utarbeider strategier for infrastruktur og bruk av fossilfritt
drivstoff som strøm, hydrogen
eller biodrivstoff, sier Gjerløw.
Stortingsrepresentant
og

BUDSTIKKE FOR MILJØ: Stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad (H) og varaordfører i Skedsmo, Boye Bjerkholt (V).
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tidligere
fylkesordfører
i
Akershus, Nils Aage Jegstad
(H) fikk æren av å overrekke
budstikka til Skedsmo under
en konferanse i Kunnskapens
Hus på Kjeller i går.

Skal være lønnsomt
– Regjeringen har som mål å redusere klimautslippene med
40 prosent fram mot 2030 og
har pekt ut fem satsingsområder, blant annet utslippsreduksjon i transportsektoren.
Jegstad mener det er viktig å
stimulere til produksjon av
miljøvennlig drivstoff, men
han ser også nødvendigheten
av å premiere de som velger
fossilfri transport.
– Det skal også være lønnsomt å kjøpe miljøvennlige
produkter også i framtiden, lover Jegstad.
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Fakta
■■ Interreg-prosjektet Green

Drive Region samarbeider
over grensene for å øke den
anvendte andelen fossilfritt
drivstoff i Värmland, Dalarna,
Gävleborg, Akershus og
Hedmark.
■■ Prosjektet skal gjøre
Indre Skandinavia til en
ledende region innenfor
fossiluavhengig veitrafikk
innen 2019.
■■ Målet er at 10% av alle
personbiler i regionen skal
være fossiluavhengig innen
slutten av 2018. Dette betyr
en utslippsreduksjon på ca.
150.000 tonn CO2.
■■ Prosjektet har et budsjett
på 25 millioner totalt, 9,8
millioner av disse skal brukes
i Norge.
■■ Det er Kunnskapsbyen
Lillestrøm som er
prosjekteier i Norge.

Grønn underskrift: Varaordfører Boye Bjerkholt (V) lover å
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tilrettelegge for grønn satsing. 

Evakuert etter brann
LILLESTRØM: En person
ble kjørt til Ahus for sjekk
etter brann i en flermannsbolig grytidlig onsdag
morgen.
Fem personer kom seg ut ved
egen hjelp, da det begynte å
brenne i boligen i PA Munchs
gate på Vigernes i Lillestrøm.
Politiet fikk melding om
brannen av brannvesenet
klokka 04.33.
– En sjette person måtte bæres ned fra andre etasje av

brannvesenet. Vedkommende ble fraktet til Ahus for
sjekk etter å ha fått i seg røyk,
opplyser
operasjonsleder
Ronny Årstein i Romerike politidistrikt.
Brannen skal ha oppstått i
boligens første etasje og skal
ha ført til mye røykutvikling.
Brannårsaken er foreløpig for
tidlig å slå fast.
Brannen ble raskt slukket,
men brannvesenet drev etterslukking en tid etterpå.
Flermannsboligen består av
seks utleieleiligheter.

RØYKSKADER: Én av de seks
som befant seg i boligen, måtte
bæres ut fra andre etasje. 
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