
Äntligen genombrott för Vätgassamhället på TV-4
TV4-Mitt (Västernorrland och Jämtland) ett informativt program om det koldioxid-
fria bilbränslet Vätgas den 10 januari med titeln ”Nyhetsmorgon Mitt”.
Programledare var Åsa Jonzon och varade i c:a 20 minuter. Här avhandlades:
1. Referat från Akzo Nobel i Sundsvall där vätgas spills och man önskar från 

fabriksledningen sälja sitt spill till miljövänliga ändamål. (Tid c:a 3 min.)
2. Intervju med Maria Saxe, KTH som erbjudits milliontals m3 vätgas i ett KTH-

projekt. Berättar här om projektets upplägg och dödläge. (VETO ?)
3. Här intervjuas Olle Hådell,Vägverket, såsom ansvarig för Statens syn på 

bilbränslen. Han försäkrade att det inte fanns något officiellt utfärdat veto, men att 
det kunde bero på pengatilldelningen inom Staten som gjort att pengar för att gå 
vidare inte fanns – (Vad annat kan en statstjänsteman säga, han har ju sett eländet 
under de 21 åren kring Welgas 1985/86).

4. Sedan ställdes frågan till Olof Tegström om tillgången på vätgas i världen, både när 
det gällde spillet i världen men också alternativa framställningar, som genom vind.
Att spillet i Sverige räcker för 1 miljon bilar av typ Toyota H2-Prius att köras på. 

5. Därefter telefonintervjuades rikspolitikern Peter Eriksson,(Mp) som nu efter valet 
svängt helt om och, med hänsyn till klimatförändringarna, nu ville ställa pengar till 
vätgasens introduktion i Sverige. (Nästa val blir 2010).

                    10 minuters paus för Nyheter TV4
6. Därefter lades 2 bilder ut av H2-Prius från Norge och man kunde då redovisa att 

denna bilmodell blivit Norges Vätgasbil i projektet Hydrogen Highway, med 
vätgastankstationer utefter den 58 mil långa vägen Stavanger – Oslo. Senast 2008 
ska här kunna köras med vätgasfordon av många slag. H2-Prius har maxfarten 130 
km/t och en räckvidd på 30 mil mellan tankningarna.

Med denna bilden i bakhuvudet avslutade Åsa Jonzon detta informativa 
vätgasprogram, som föregåtts av intervju med miljöadvokaten Björn Gillberg, som i 
både radio och TV rubricerat ETANOL som en ”Miljöbluff som borde avslutas”

Efter programmet meddelades på fråga att Det sända programmet kan hämtas hem på 
TV4:as hemsida  där sändningen kan spelas upp och tankas ner (gäller endast datorer 
med Window Player, alltså av senare datum. Länk till de 2 programdelarna, kl 8:30 & 
9:30 är: http://tv4.se/player/categories.aspx?treeId=10075
 Är andra intresserade att låna hem en DVD-skiva på detta så skickar Du bara ett mail.
Han meddelade också att det är möjligt om vid önskan att få sända detta program i Ert 
TV4-område så mailar Du till  t.ex, för Göteborgsområdet:  
redaktionen.goteborg@tv4.se med önskan att ”Nyhetsmorgon Mitt 070110” sänds på deras 
kanal.                     

Bild H2-Prius från www.hynor.no
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