Skedsmo kommune tar det neste steget
- Skal åpne folks øyne for hydrogen som et av fremtidens
drivstoff

Skedsmo kommune har som første offentlige virksomhet i Norge kjøpt sin
egen hydrogenbil. Dette er også den første serieproduserte hydrogenbilen
levert fra forhandler i Norge.
Hydrogenbilen blir overlevert fra Hyundai Motor Norge til Ordfører
i Skedsmo kommune, Ole Jakob Flæten, fredag 14. juni kl. 13.00 i
gågata i Lillestrøm.
Overtagelsen skjer på standen som Kunnskapsbyen Lillestrøm og Hynor
Lillestrøm har i forbindelse med den årlig Byfesten i Lillestrøm. En rekke
aktører innenfor hydrogensatsningen i Norge vil være tilstede.
-Vi må spille på lag med det sterke kunnskapsmiljøet vi har i kommunen,
sier ordfører i Skedsmo, Ole Jakob Flæten, som også er styreleder i
Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Som vertskommune og offentlig samfunnsaktør, har vi en forpliktelse til å
møte klimautfordringen vi står overfor og ny teknologi trenger offentlig
støtte for å vinne frem.
Ved å engasjere oss, gjennom prosjektet NEXT MOVE, skal vi bidra til at
flest mulig får kunnskap om hydrogen, som et av fremtidens
drivstoff. Dette er en naturlig forlengelse av vårt miljøengasjement når
det gjelder el-biler. Skedsmo kommune var Norges første kommune med
hurtigladestasjon for el-biler, avslutter Flæten.
En omlegging av bilparken er kanskje det viktigste vi kan bidra med på
lokalt plan om vi vil gjøre en forskjell når det gjelder klimaendringene,
uttaler energi- og klimarådgiver i Skedsmo kommune, Øyvind
Wahl. Hydrogenbilen skal inngå i bilparken på rådhuset og brukes daglig
av ansatte. For å skape interesse for og kunnskap om hydrogenbiler, vil vi
også delta på ulike arrangementer hvor folk flest kan få se og prøve
bilen. Vi håper at dette bidrar til flere miljøvennlige biler på veiene etter
hvert. Skedsmo kommune går foran og innen 2020 skal vår bilpark kun
bestå av klimavennlige biler, avslutter Wahl.

Den første hydrogenbilen Skedsmo kommune mottar er en serieprodusert
Hyundai ix35 FCEV. Bilen er bygget på samme modell som ix35, som i
dag leveres i bensin eller dieselutgave. Start for masseproduksjon av bilen
er planlagt i 2015.
For ytterligere spørsmål om hydrogenbilprosjektet i Skedsmo kommune
kontakt; Morten Woldseth, mortenw@skedsmo.kommune.no, mob; 93 43
85 10
For spørsmål om hydrogenbilen kontakt;
Anders Hage, anders.hage@hyundai.no, mob; 90 63 90 44
Overleveringen skjer på standen i krysset Storgata (gågata) og Voldgata,
ved parkeringshuset Byhaven. Eventuelle spørsmål om arrangementet kan
rettes til Stig Ervland, tlf. 950 40 443.

