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Värmlandstrafik satsar på miljön:

Grön resa gör bussarna miljövänligare
Att det är miljövänligt att resa kollektivt är ingen nyhet. Nu kommer det att bli ännu
mer miljövänligt att resa med buss i Värmland. Värmlandstrafiks största
samarbetspartner inom busstrafiken, Nobina, kommer att införa konceptet ”Den
Gröna Resan” på bred front i länet.
-

”Den Gröna Resan” består av både utbildning i miljömässig körning och teknisk
utrustning i fordonen för att sänka förbrukning och därmed miljöpåverkan, säger
Lennart Salomonsson, trafikområdeschef för Nobina i Värmland.

Målet med ”Den Gröna Resan” är att minska förbrukningen med 7 – 8 procent. För att nå
målet får varje förare individuell återkoppling på sitt körsätt. Klarar man inte att sänka sin
förbrukning finns det också fem miljöcoacher som följer med och ger tips och råd. I
bussarna finns en skärm installerad som visar bland annat nuvarande förbrukning, hur
mycket energi som bromsas bort och hur lång tid som bussen körs på tomgång.
-

En trevlig bieffekt är att resan blir bekvämare och tryggare utan att påverka restiden.

Höga miljömål
Värmlandstrafik har som mål att minska förbrukningen av fossila bränslen inom den
allmänna kollektivtrafiken med 30 procent innan utgången av 2015. Innan utgången av
2020 ska minskningen vara hela 90 procent.
-

Vi ställer krav på så miljövänliga fordon som möjligt. För att bedriva busstrafik hållbart
och långsiktigt krävs också ett fossilt oberoende på sikt. Under färden dit är varje
minskning av utsläpp och förbrukning av stort intresse, därför välkomnar vi Nobinas
satsning, säger Lars Bull, vd för Värmlandstrafik.

För att klara den kraftiga minskningen av fossila bränslen har Nobina en
försöksverksamhet med lokalproducerad rapsolja, så kallad RME.
-

Just nu har vi två bussar som rullar med RME. Försöken har fallit väl ut och vi planerar
för att utöka andelen bussar med det här drivmedlet, avslutar Lennart Salomonsson.

Vill du som journalist veta mer? Ring Värmlandstrafiks vd Lars Bull 0705 – 86 02 14 eller
Nobinas trafikområdeschef Lennart Salomonsson 0701 – 87 10 13
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