
Full gas mot en renare miljö 

SACRAMENTO, KALIFORNIEN. Det liknar en mindre kemifabrik med massor av rör och en stor, vit tank i mitten. Men 
det innebär är ingen kemifabrik utan framtidens bensinmack. Här tankas vätgas.  

n

Matthew Solomon har just kört fram sin vinröda Ford Focus FCV och satt fast påfyllningsmunstycket på bilen.  
 
- Det tar mellan tre och fem minuter att fylla tanken med vätgas. Den här bränslecellsbilen går knappt hälften 
så långt som en bensindriven Ford Focus, säger Matthew Solomon, ansvarig för den här mycket speciella Ford 
Focusen. 
 
DET HÄR ÄR PLATSEN för provkörning av framtiden 

miljövänliga bilar, en het bakgård i utkanten av Kaliforniens 
delstatshuvudstad Sacramento tillhörande California Fuel Cell 
Partnership (Kaliforniens bränslecellsbolag). 
 
Strax efter svischar en vit Toyota FCHV förbi. Den går nästan 
helt ljudlöst. Det är bara vinddraget och lite senare ljudet 
från den snabba inbromsningen som hörs.  
 
Om vi tittat in bakom dörrarna i den låga, vita byggnaden 
skulle vi antagligen också ha kunnat upptäcka bilar 
tillverkade av Honda, Volkswagen, General Motors och några 
tillverkare till. Såvida de inte är ute på provkörning. Tanken 
med California Fuel Cell Partnership är nämligen att låta 
företag och folk bekanta sig med framtidens bilar. Och ge 
biltillverkare, oljebolag och andra inblandade i 
bränslecellsbolaget möjlighet att skaffa sig erfarenheter för 
att fortsätta utvecklingen av bränslecellsbilar. 
 
Inne i stadens centrum, högt upp i en av delstatens regeringsbyggn
När han visar alla sina diagram på utsläpp och kartor med ozonhalt
Kalifornien för en kamp mot luftföroreningarna. 
 
- Nästan nittio procent av befolkningen här i Kalifornien bor i områd
marknära ozonet, säger han och låter en karta över delstaten stryk
 
ETT AV SEX barn i de mest förorenade områdena lider av astma. D
luften är trafiken. 
 
- Femtio procent av utsläppen kommer från fordon som kör på väg
andra fordon, förklarar Evashenk. 
 
Striden mot ozon och andra uppenbart hälsofarliga föroreningar är 
att få ner utsläppen av koldioxid - den dominerande växthusgasen 
inte helt ovanligt - föregångare och håller på att ta fram en plan för
av denna är bränslecellsbilar. 
 
I samma hus men med ännu bättre utsikt över stan tar Terry Tamm
och jobbar åt den nyvalde guvernören Arnold Schwarzenegger, kän
 
EN AV HANS huvuduppgifter är att se till att idén om "vätgasmotor
uppemot 200 vätgasstationer spridda över hela Kalifornien  
 
- Vår satsning på vätgasmotorvägarna handlar om att lösa problem
vätgasbilar måste man också ha ett sätt att förse bilarna med brän
han och andra ansvariga tänker argumentera med biltillverkarna fö
vätgasdrivna bilar. 
 
- Vi vill kunna sitta ner med biltillverkarna och säga: om vi nu har d
bilar kan vi då förvänta oss av er? Både Ford och BMW lovar funger
Toyota pratar om tiotusentals konkurrenskraftiga bilar till samma ti
 
Bränslecellsbolaget är en del av denna plan. Det liksom de många a
vara delar av den fria marknaden. De deltstatliga och federala bidra
 
TERRY TAMMINEN är fullt och fast övertygad om att bränslecellste
redan. Det avgörande är priset, bedömer han. 
 
- Vår bedömning är att tekniken för bränsleceller går parallellt med
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amerikansk framåtanda. 
 
Är då Arnold Schwarzeneggers plan på vätgasmotorvägar något annat än ett säljande politisk budskap, avsett 
för människor som stundtals tvingas kippa efter andan på grund av alla miljonerna bilar i Kalifornien? 
 
Vi söker svaret från en helt annan del av världen, från japanska Toyota. På en telefon från Bryssel håller James 
Rosenstein, vicechef för företagets information i Europa, till stora delar med.  
 
Men vändpunkten när vätgasen ska ta över bensinens och dieselns roll ligger långt fram. Omkring år 2020 
gissar Rosenstein. Först då har priset kommit ner på en rimlig nivå och tekniken utvecklats tillräckligt, till 
exempel att man kan köra lika långt på en tank vätgas som på en tank full med bensin. 
 
EN SPRINGANDE PUNKT är produktionen av vätgasen. 
 
- Fördelarna med de rena bränslecellsbilarna går förlorade om inte vätgas kan produceras på ett renare sätt än 
i dag. Om man kan använda vattenkraft, solceller eller liknande tar man ett stort steg framåt, säger han och 
tittar långt framåt i tiden: 
 
- Det kommer att ta år av tunga investeringar innan vätgas kan tillverkas i stor skala ifrån solenergi. Man 
behöver investera i väldiga solpaneler, kanske i mycket varma länder. Och man måste lösa transportproblemen 
som hänger samman med produktionen av vätgas, säger James Rosenstein. 
 
Men bränslecellsbilarnas genomslagskraft handlar inte bara om pris och teknik. Det handlar om oss alla som 
ska köra dessa bilar. 
 
- En viktig faktor är att få folk att acceptera bränslecellsbilar. Det krävs ett paradigmskifte. Den dagen folk 
inser att oljan är på väg att ta slut kommer att vara ett mycket starkt initiativ att gå vidare, anser Rosenstein. 
 
DÅ ÄR VI TILLBAKA på den heta bakgården i Sacramento. För det är ju precis vad det kaliforniska 
bränslecellsbolaget vill åstadkomma: att få folk att vänja sig vid tanken att framtidens miljövänliga bilar är lite 
annorlunda än dagens. Men att de klarar av ungefär samma saker.  

 


