
  DITT VALG GJØR 
    EN FORSKJELL



Hva? 
Interreg-prosjektet Green Drive Region jobber for at du som bilist enkelt skal 

                      kunne bytte til en bil som går på elektrisitet, hydrogen eller  
                                       biodrivstoff så som biogass og biodiesel.

 

Målet er at 10 prosent av alle personbiler i prosjektområdet skal være fossiluavhengige innen  
slutten av 2018. Dette betyr at 10 prosent av personbilene vil bli drevet av elektrisitet, hydrogen  
eller biodrivstoff i stedet for bensin og diesel. Hvis du ikke kan benytte offentlig transport, gå eller 
sykle, så er håpet at du skal velge de mest klimavennlige alternativene når du først kjører bil. 
 
Prosjektet startet 1. juli 2015, og er en innsats på tvers av landegrensene. Green Drive Region  
dekker Akershus og Hedmark i Norge og Värmland, Dalarna og Gävleborg i Sverige. 
Arbeidet er i regi av Kunnskapsbyen Lillestrøm, Region Värmland, Energiråd Innlandet, Region  
Dalarna og Region Gävleborg.



Hvorfor? 
    Fordelene er mange, både for deg som individ og for den verden vi lever i. 

       Fremfor alt gjør vi dette av klima- og miljøhensyn.  
               Vi ønsker å leve i et bærekraftig samfunn. 

   

    I dag vet de fleste at vi påvirker både det lokale miljøet og det globale klimaet med vår  
          levemåte. De utslippene vi produserer kan ha store konsekvenser i våre egne nabolag,  
          men også i fjerne himmelstrøk. Vi må handle nå for å bremse den ødeleggende prosessen.

   
   Grønne reiser og bedrifter 

         Vi reiser stadig mer. Derfor må vi reise på en mer klima- og miljøvennlig måte. 

   Når vi har mulighet bør vi bruke kollektivt, sykle eller gå. De gangene vi må ta bilen er det  
         viktig å velge et ikke-fossilt alternativ for å redusere belastningen på miljøet, både lokalt  
         og globalt. 

 
         Dette kan også bli en drivkraft for alle næringer. Mange nye bedrifter og arbeidsplasser kan 
         skapes i regionen.  



Hvordan når vi målet? 
I prosjektområdet er det kompetanse på ulike felt. Sverige har stor  

kunnskap om biodrivstoff, som utfyller kompetansen innenfor el- og  
hydrogenbiler i Norge.

Green Drive Region vil samarbeide med kommunene om strategier for en infrastruktur 
      for fylling og lading. Det må bli lettere for deg å lade elbilen eller å fylle hydrogen.  
      I prosjektet vil vi også spre kunnskap om fordelene med de forskjellige typer kjøretøy og  
      drivstoff i ulike sammenhenger.

Målgruppe 
      Målgruppen er kommuner, beslutningstakere og bilister i prosjektområdet generelt.  
      Kombinasjonen er viktig ettersom forsyning av fossilfritt drivstoff og infrastruktur er  
      avhengig av politiske beslutninger, mens det er du og jeg som har mulighet til å endre  
      vår atferd når vi velger bil og drivstoff. For at vi skal kunne gjøre dette skiftet har  
      kommunene et stort ansvar for å gjennomføre lokale endringer.

 
       Det er viktig at kommunene også setter et godt eksempel og selv begynner å kjøpe 
      og bruke ikke-fossile biler. For å tilrettelegge for dette vil vi blant annet arrangere seminar 
      og prøvekjøring av fossilfrie biler. Prosjektet arrangerer også en budstikketurnée som  
      fungerer som en stafett gjennom prosjektområdet. 

Med budstikken ønsker vi å: 

• Involvere og samarbeide med kommunepolitikere for å gjennomføre endringer på lokalt nivå

• Informere og engasjere publikum 
 
Vil du vite mer?

  www.greendriveregion.com



Bytt drivstoff du også!

Forbrenning av bensin og diesel bidrar til global oppvarming.
Dette kan få store miljø- og sosialøkonomiske konsekvenser 

      som vil merkes, også i Norge. Bensin- og dieselbiler innebærer   
      store lokale utslipp og partikler som du og jeg puster inn. 
      Studier viser at trafikkforurensning kan føre til helseproblemer.

Prosjektpartnere og største medfinansiører
Region Värmland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Akershus fylkeskommune, 
Hedmark fylkeskommune, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Energiråd Innlandet 




