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Vad? 
Interreg-projektet Green Drive Region jobbar för att du som bilist enkelt 
 ska kunna byta till fordon som drivs av el, vätgas eller biodriv- 

  medel som till exempel biogas och biodiesel.

 

Målet är att 10 procent av alla personbilar i projektområdet ska vara fossiloberoende i slutet av 2018. 
Det innebär att 10 procent av personbilarna ska drivas av el, vätgas eller biodrivmedel istället för  
bensin och diesel. Om du inte kan åka kollektivt, gå eller cykla, så är förhoppningen att du i första 
hand ska välja de klimatvänliga alternativen när du kör bil.  
 
Projektet startade 1 juli 2015 och är ett samarbete över gränserna. Green Drive Region omfattar  
Värmland, Dalarna och Gävleborg i Sverige samt Akershus och Hedmark i Norge.  
Arbetet drivs av Region Värmland, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Energiråd Innlandet, Region Dalarna 
och Region Gävleborg.



Varför? 
             Vinsterna är många för dig som individ och för världen vi lever i. 
               Framförallt gör vi det här för miljön - vi vill ha en frisk  

            natur i framtiden. 

Idag vet de flesta att vi påverkar miljön med vårt sätt att leva. Vi släpper ut för mycket  
      föroreningar som på sikt kommer att medföra problematiska förändringar av vår natur.  
      Vi måste agera nu för att på något sätt  bromsa det destruktiva förloppet.

 
      Gröna resor och företagsutveckling

Resor och transporter ökar alltmer. Därför måste vi ställa om till att resa på ett miljövänligt sätt. 

När vi har möjlighet bör vi åka tåg, buss, cykla eller gå. När vi måste ta bilen är det viktigt att välja  
      icke-fossila drivmedel för att minska påfrestningen på miljön, både lokalt och globalt. 

Detta kan också bli en drivkraft för alla branscher. En mängd nya företag och jobb kan skapas i  
      regionen om vi möter miljökraven.



Hur når vi målet? 
I projektområdet finns många olika kompetenser. I Sverige finns  

kunskap om biobränslen som kompletterar den kompetens inom el och 
bränsleceller som finns i Norge.

 Green Drive Region kommer bland annat att samarbeta med kommunerna för att ta fram  
       planer kring tank- och laddinfrastruktur. Det måste bli lättare för dig att till exempel ladda din 
       elbil eller att tanka vätgas till din bränslecellsbil. I projektet kommer vi också att sprida kunskap 
       om fördelarna med de olika fordonstyperna och drivmedlen i olika sammanhang. 

 Målgrupp 
       Målgruppen är kommuner, beslutsfattare och alla bilister i projektområdet. Kombinationen är 
      viktig eftersom utbud och infrastruktur är beroende av politiska beslut medan det är du och jag 
      som kör bil som måste ändra vårt beteende vid val av bil och bränsle. För att vi ska kunna göra 
      detta skifte har kommunerna ett stort ansvar för att genomföra lokala förändringar. 
 
       Det är också viktigt att kommunerna går före med gott exempel och själva börjar köpa in och  
      använda icke-fossila bilar. För att underlätta detta kommer vi bland annat att demonstrera ladd- 
      stationer och arrangera provkörningar av bilar. Projektet anordnar även en budkavleturné som 
      ska fungera som en stafett genom projektområdet.

Med budkavlen vill vi:

• Involvera och samverka med kommun- 
politiker för att genomföra förändringar på lokal nivå.

• Informera och engagera allmänheten. 
 
Vill du veta mer?

  www.greendriveregion.com



Byt bränsle du med!

Förbränning av bensin och diesel bidrar till global upp- 
      värmning. Detta kan få stora miljö och social-ekonomiska 
      konsekvenser som kommer att märkas även i Sverige. 
      Bensin- och dieselbilar medför även stora lokala utsläpp 
      och partiklar som du och jag andas in.  
      Undersökningar visar att föroreningar från trafiken kan 
      orsaka hälsoproblem.

Projektpartners och största medfinansiärer
Region Värmland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Akershus fylkeskommune,  

         Hedmark fylkeskommune, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Energiråd Innlandet 




