Tiedote 21.1.2021

Joukkoliikenteen ja kaasuntankkausasemien päätökset julkaistu
Energiavirasto järjesti lokakuussa 2020 kolmannen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön
infrastruktuurin tukikilpailutuksen. Kilpailussa tuen hakijat antoivat tarjouksia tukisummista, joilla olisivat
valmiita toteuttamaan biokaasun tankkauspisteen tai sähköautojen joukkoliikenteen tai suuritehoisen
latauspisteen investointihankkeen.
Energiavirasto on antanut päätökset biokaasun tankkauspisteitä ja sähköautojen joukkoliikennettä
koskevista tarjouksista. Hyväksyttyjen tarjousten päätökset on julkaistu Energiaviraston kotisivuilla
osoitteessa https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki
Energiavirastolla on edelleen käsittelyssä suuritehoisten latauspisteiden investointihankkeista annetut
tarjoukset. Päätökset tässä ryhmässä annetaan helmikuun aikana.
Energiavirasto tulee järjestämään tuloksista tiedotustilaisuuden helmikuussa, kun kaikki tarjoukset on saatu
ratkaistua. Kysymyksiä tiedotustilaisuuteen voi lähettää osoitteeseen infratuki(a)energiavirasto.fi.
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Tietoa ei
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Meddelande 22.1.2021

Besluten gällande lokal kollektivtrafik och gastankningspunkter
har publicerats
Energimyndigheten ordnade i oktober 2020 det tredje anbudsförfarandet för infrastrukturstöd gällande
användning av el och biogas i trafiken. I anbudsförfarandet gav stödsökande anbud för stödsummor med
vilka de är beredda att förverkliga en biogas tankningspunkt, laddningspunkt för lokal kollektivtrafik eller
fordonsladdningspunkt med hög prestanda.
Energimyndigheten har gett besluten av anbuden gällande biogas tankningspunkterna och
laddningspunkterna för lokal kollektivtrafik. De godkända stödbesluten har publicerats på
Energimyndighetens hemsida på adressen https://energiavirasto.fi/sv/stod-for-trafik-infra
Energimyndigheten har fortfarande anbuden i gruppen för fordonsladdningspunkt med hög prestanda
under handläggning. Besluten i denna grupp kommer att ges under februari månad.
Energimyndigheten kommer i februari att ordna ett informationstillfälle angående resultaten när alla anbud
har avgjorts. Frågor angående informationstillfället kan skickas till adressen infratuki@energiavirasto.fi.
Grupp
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