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Fossiloberoende fordonsflotta 2030

El eller biogas – Ja tack!
Klockan 9.15 på måndag stoppas trafiken på Gamla Svinesundsbron. Mitt på bron möts istället eloch biogasbilar från Norge respektive Sverige och ur bilarna kliver ansvariga politiker och
tjänstemän för att symboliskt utväxla budkavlar och fira ett historiskt steg mot en fossilfri
gränsregion 2030.
Fjorton Fyrbodalkommuner. Fjorton turnéstopp. Fjorton kommunalråd. Fjorton signaturer. Och en
gemensam budkavle för en fossiloberoende gränsregion 2030. Bara på den svenska sidan.
Budkavlen, som innehåller beskrivningar av vad man behöver göra för att ersätta bilar som går på
bensin och diesel mot el eller biogas, är på fredag underskriven av alla kommunalråd i Fyrbodal.
Budkavlen har gått från kommun till kommun, transporterad i biogas- eller elbilar, i regel mottagen
direkt ur handen från kommunalrådet i grannkommunen, under knappt en månad.
Premiärsignaturen stod Paul Åkerlund i Trollhättan för den 19 maj och finalsignaturen görs av Ronnie
Brorsson i Strömstad nu på fredag.
”Turnén med budkavlesigneringen har betytt mycket för Fyrbodals kommuner. Först och främst som
gemensam agenda för att minska koldioxidutsläppen, men även för att den binder samman oss och
skapar förutsättningar för samarbete, ” säger Martin Carling, kommunalråd i Dals Eds kommun och
ordförande i Affärsdriven miljöutveckling vid Fyrbodals kommunalförbund.
Men budkavlen med sitt budskap ska inte stanna i Fyrbodal, i augusti går färden till Stockholm och itoch infrastrukturminister Anna-Karin Hatt, som kommer ta emot budkavlen ur Martin Carlings hand.
”Överlämnadet till ministern är ett budskap från oss kommuner i Fyrbodal om att vi går före och
möter upp regeringens vision om fossiloberoende 2030. Vi säger; Det här ska vi göra – vad gör ni?”
berättar Martin Carling.
Men innan dess är det finalfest. På måndag, den 16 juni, möter den svenska budkavleturnén sin
norska motsvarighet mitt på Svinesundsbron. Då är det final för turnén och för projekt Infragreen
som under tre år arbetat med att skapa förutsättningar för användandet av el- och biogasbilar, inte
minst genom utbyggd ladd- och tankinfrastruktur. Infragreen är ett EU-finansierat Sverige-Norgeprojekt som drivs av bland andra Fyrbodals kommunalförbund och Länsstyrelsen i Västra Götalands
län.
”Mitt på bron möts norskar och svenskar och utropar Fyrbodal och Östfold till världens bästa
gränsregion inom biogas- och elfordon”, berättar Martin Carling som tillsammans med Lars
Bäckström, Landshövding i Västra Götaland, bjuder in till finalen i Svinesund. Med i Svinesund är
bland andra riksdagsledamot Åsa Torstensson, kommunalråd och kommunchefer från Fyrbodal och
Östfold, tjänstemän från Länsstyrelsen, tjänstemän och politiker från Fylke och VG-regionen samt
EU-sekretariatet.
Mer information: www.fossiloberoende2030.se
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