FRAMTIDEN ÄR HÄR
- det enda utsläppet från bränslecellsbilar är rent vatten!
Drömmen blir nu verklighet när Sandvikens Kommun tillsammans
med Sandvik Materials Technology och AGA Gas idag inviger
Sveriges fjärde vätgastankstation i Sandviken!

För några år sedan stoppades en lapp i Sandvik
Materials Technologys idélåda. Förslaget var att
bygga en tankstation i anslutning till den vätgas
ledning som löper från Aga Gas in på Sandviks
industriområde i Sandviken.
Förslaget ledde till ett lyckosamt samarbete
mellan Sandvikens kommun, Aga Gas och Sandvik
Materials Technology, ett samarbete som innebär
att Sandviken nu får världens första helt fossilfria
vätgastankstation för bränslecellsfordon. Med vätgas
i tanken blir det enda utsläppet rent vatten.
Sedan 2014 har Sandvikens Kommun och Sandvik
Materials Technology gemensamt strävat efter att
bygga en vätgastankstation för bränslecellsfordon
i Sandviken, för att på så sätt bidra till och möjliggöra
en grönare region. Under hösten 2015 formades ett
samarbete mellan AGA Gas, Sandvikens Kommun
och SMT där parterna gemensamt ansökte om och
beviljades bidrag från Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint
Undertaking (FCH JU)* för en tankstation i Sandviken.

”Det är med stor stolthet vi inviger Sveriges fjärde
vätgastankstation – och landets första utanför
storstadsregionerna. Det här är resultatet av ett unikt
samarbete mellan industri och offentlig sektor och
för Sandviken som modern industristad betyder det
här oerhört mycket – både för vår gemensamma miljö
och ur ett tillväxtperspektiv”, säger Peter Kärnström,
kommunstyrelsens ordförande i Sandviken.
Och även för Sandvik som har produktion av material
till bränsleceller i Sandviken, är vätgastankstationen en
viktig strategisk symbol.
”För Sandvik är det viktigt att bidra till en bättre och
mer hållbar värld. Och genom vår unika material
kompetens kan vi göra stor skillnad när det gäller
energi- och klimatutmaningarna. Förhoppningen nu
är att andra berörda aktörer ansluter sig som partners
så att vår region kan bli ännu grönare. Det är svårt att
förändra världen på egen hand, men tillsammans
kan vi göra skillnad”, säger Petra Einarsson, vd för
Sandvik Materials Technology.

För samarbetsparten AGA Gas är vätgastankstationen
i Sandviken speciell av flera skäl.
”Den här tankstationen är unik eftersom vätgasen
inte transporteras hit. Dessutom kommer vätgasen
i Sandviken från grön el och vatten vilket innebär
minimal miljöpåverkan. Det känns därför extra roligt
att delta i samarbetet i Sandviken där det finns en
stark vilja att skapa långsiktigt hållbara lösningar”,
säger Stefan Peterson, chef för AGA Gas i Sverige.

”Det vi inviger i Sandviken är Paris-överenskommelsen,
och tillsammans adderar alla dessa lokala satsningar till
1,5-gradersmålet”, säger Jakob Lagercrantz, grundare
av 2030-sekreteriatet och tisdagens invigningstalare.
”Det är verkligen ’A dream come true’ – nu finns
vätgassamhället på riktigt i Sandviken och det känns
fantastiskt roligt”, säger Mats W Lundberg, vätgasoch bränslecellsspecialist på Sandvik Materials
Technology, som leder invigningen av vätgastank
stationen i Sandviken.
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För mer information om vätgastankstationen i
Sandviken kontakta:
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Informationschef Sandvikens Kommun
Mobil: 070-320 12 35
odd.westby@sandviken.se
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Pressansvarig Sandvik Materials Technology
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Detta projektet har fått bidrag från:
*”Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint
Undertaking” (FCH JU) som i sin tur mottar
stöd från Europeiska Unionens utvecklingsoch innovationsprogram Horizon 2020,
Hydrogen Europe och New European
Research Grouping on Fuel Cells and
Hydrogen (”N.ERGHY”).

