Pressmeddelande

Drivmedelsprojekt samarbetar med Karlstads kommun
Tisdagen den 22 november kommer Interreg-projektet Green Drive Regions budkavle
till Karlstads kommun. Budkavlen kommer att vara ett inslag i kommunens "Regional
konferens om projektet Hållbart resande i ett växande Värmland" som kommer att
hållas på Karlstads universitet.
Interreg-projektet Green Drive Region åker under hösten på en informationsturné till flera av
kommunerna i Värmland. Informationsturnén, som tagit namnet "budkavlen" har som syfte
att involvera, informera och engagera kommunerna för att jobba mot det nationella målet
med en fossiloberoende fordonsflotta 2030.
Genom att delta i budkavlen lovar Karlstad kommun att tillsammans med Green Drive
Region verka för att öka andelen fossiloberoende fordon i kommunen för att minska
koldioxidutsläpp.
Per-Samuel Nisser, kommunalråd i Karlstads kommun, signerar ett dokument för att som en
symbolisk gest visa att kommunen ska bidra till en på sikt fossiloberoende fordonsflotta.
Som besökare kommer du också att kunna få mer information om projektet Green Drive
Region och olika drivmedel samt möjlighet att provköra en elbil. Provkörningen är även
öppen för allmänheten.
Konferensen vänder sig i första hand till dig som arbetar med projektet "Hållbart resande i ett
växande Värmland" eller med hållbart resande. På konferensen deltar Green Drive Region
också i den "mini-mässa" som hålls på universitetet i anslutning till konferensen.

Budkavlen i Karlstad kommun
Tid: tisdag, 22 november, kl. 09.00-16.00 (provkörning av elbil 15.00-16.00)
Plats: Karlstads universitet, lokal Transforum
Signering av budkavlen: cirka kl.14.00

Om Green Drive Region
Interreg-projektet Green Drive Region samarbetar över gränserna för att öka andelen
fossilfria drivmedel i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Akershus och Hedmark. Målet är att 10
procent av vägtrafiken ska vara fossiloberoende i slutet av 2018.
Projektets uppdrag är att informera och sprida kunskap i riktning mot målet. Detta görs bland
annat genom informationsturnén "budkavlen" som ska besöka kommuner i hela
projektområdet. Under hösten 2016 turnerar budkavlen i Värmland för att samverka kring el,
vätgas och biodrivmedel tillsammans med kommunerna. Budkavlen genomfördes i Dalarna
under våren 2016. Budkavlen kommer att genomföras ett flertal gånger, både i Sverige och
Norge, fram till att projektet avslutas 2018.
Under tre år ska projektet bland annat arbeta för att nya och tydligare strategier tas fram i
kommunerna i projektområdet. Unikt för projektet är att det är tekniköverskridande. Det
inkluderar både vätgas, el och biodrivmedel.

Mer information
Läs mer om konferensen
Läs mer om budkavlen och turnén
Läs mer om Green Drive Region
Läs mer om Hållbart resande i ett växande Värmland

Green Drive Regions projektpartners och största medfinansiärer är:
Region Värmland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Akershus fylkeskommun, Hedmark
fylkeskommun, Kunnskapsbyen Lillestrøm och Energiråd Innlandet.
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