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Nyhetsbrev 1, mars 2013

Premiär för nyhetsbrev!
Green Highways nyhetsbrev handlar om fossilbränslefria transporter. I nyhetsbrevet
informerar vi om vad som händer i Green Highway-projektet och bland våra partners
och medaktörer. Trevlig läsning!

Om Green Highway
Green Highway är ett samarbete mellan
de tre kommunerna Sundsvall,
Östersund och Trondheim tillsammans
med partners och medaktörer. Projektet
är en del av SÖT-samarbetet och
finansieras av EU-medel inom ramarna
för Interreg Sverige-Norge. Green
Highways mål är att skapa en
fossilbränslefri transportkorridor tvärs
över Mittskandinavien.
Läs mer på Green Highways
hemsida

Workshop om eltrafik
Green Highway arrangerade en workshop om eltrafik i Åre den 4-5 februari 2013. Då samlades
partners och medaktörer för att planera aktiviteter inom området eltrafik. Dagarna bestod av
inspirerande presentationer från alla partners och en workshop om framtida aktiviteter. Utifrån
detta kommer en handlingsplan för eltrafik att tas fram.
Länk till presentationerna från workshopen

Eltaxiprojekt
14. februar gjennomførte Green
Highway og Næringsforeningen i
Trondheimsregionen seminar om
mulighetene for elfordon i foretak.
Läs mer om eltaxiprojektet

Biogasseminarium och kollektivtrafik
I Sundsvall den 22 mars organiserar BioFuel Region tillsammans med bland annat Green
Highway ett seminarium om biogas som alternativt bränsle för bussar. Seminariet ska öka
kunskapen om fordonsgas hos politiker inom Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland samt
hos bussoperatörer. Målet är att den pågående upphandlingen av kollektivtrafiken i
Västernorrland ska leda till transporter i länet utan fossila bränslen.

Biogas Mellannorrland
Projektet Biogas Mellannorrland har gjort en slutgiltig sammanställande rapport om
förutsättningarna för att bygga en gemensam produktionsanläggning för biogas i regionen.
Rapporten kommer att behandlas i kommunfullmäktige i Östersund den 14 mars.

Bästa elbilskommun
En rapport från Easycharge visar att Östersunds
kommun ligger i framkant när det gäller
elbilstrafiken. Jämfört med andra kommuner finns det
många elbilar här och också bra möjligheter att ladda
dem.
Läs mer om utmärkelsen

Klimatneutrala flygplatser
Avinor och Swedavia bedriver ett framgångsrikt
arbete för att minska sin klimatpåverkan. Deras
flygplatser är ackrediterade enligt Airport Carbon
Accreditation (ACA), en europeiskt klimatmärkning
för flygplatser. Vaernes och Åre/Östersund är
ackrediterade enligt den högsta nivån Neutralitet
(3+). Det innebär krav på att flygplatsen är helt
klimatneutral när det gäller utsläpp från den egna
verksamheten.
Läs mer om Swedavias och Avinors miljöarbete
Läs mer om ACA

Svaveldirektivets effekter
Projektet NECL II – Midnordic Green Transport Corridor har tagit fram en rapport om hur
svaveldirektivet, som börjar gälla 2015, påverkar sjöfarten och framtida transporter i
Östersjöområdet.
Länk till rapporten
Läs mer på projektets hemsida

ZBee vintertestas
Östersunds kommun testar det eldrivna
lättviktsfordonet ZBee. Det är företaget Clean Motion
som har utvecklat det mopedklassade fordonet. Två
stycken provas nu i vinterklimat av olika enheter
inom kommunen, testperioden pågår fram till juni
2013.
Läs mer på Clean Motions hemsida

Grön Motor i Sundsvall
Årets Vårmässa i Sundsvall har en grön prägel och Grön Motor är ett viktigt inslag. Den 26-28
april har du som mässbesökare möjlighet att provköra de nyaste el- och gasbilarna och vinna
priser. Är du nyfiken på hur dina sopor hänger ihop med dessa bilar? Vill du veta mer om Green
Highway och fossilbränslefria transporter? Kom till vår monter och samtala med oss som arbetar
med transporter och bränslen. Mer information om Grön Motor hittar du i nästa nyhetsbrev.
Välkommen!

Green Highway-dag i Ånge
Green Highway och Ånge kommun bjuder in till en dag om fossilbränslefria transporter med
fokus på eltrafik den 16 maj. Du är välkommen till diskussion om transporter utan fossila
bränslen med oss i Green Highway, med kommunens energi- och klimatrådgivare och ett antal
andra intressenter inom området. Utmana dig, provkör elbilar och vinn priser! Mer information
om Green Highway-dagen hittar du i nästa nyhetsbrev.

Magasinet
Läs mer om Green Highways satsning, våra viktiga
och innovativa partners och de medaktörer som alla
bidrar till att skapa förutsättningar för transporter på
förnyelsebar energi. Magasinet finns i både digital och
tyckt form på svenska och engelska.
Länk till Green Highway Magasin 2012/2013

Har du tips till nyhetsbrevet?
Hör gärna av dig till oss om du har tips eller nyheter som handlar om fossilbränslefria
transporter. Kontakta Maria Olsson, maria.e.olsson@ostersund.se, +46 63 14 39 92.

Gilla oss på
Facebook!

Följ oss på
Twitter!

Få dom senaste
nyheterna!

Håll koll på vad alla
pratar om!

Avregistrera dig från nyhetsbrevet
Tipsa en vän om nyhetsbrevet

