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Gotland får första snabbladdaren för elbilar
Elbilslandet Gotland har installerat en snabbladdare för elbilar i Fårösund. Det är Gotlands första
snabbladdare och den har installerats i samarbete med ABB, Europcar och det lokala
energibolaget GEAB. Laddaren kommer att finnas på prov under några veckor i juli för att
utvärdera behov och möjligheter med snabbladdning på den populära rutten Visby – Fårö.
-

Snabbladdning blir ett utmärkt komplement till de smartladdare vi installerat på utflyktsmål
runt om på Gotland. Genom snabbladdaren i Fårösund öppnar vi upp hela norra Gotland för
ett ännu flexiblare elbilsresande, säger Jon Malmsten, konsult på Solkompaniet och ansvarig
för Elbilslandet Gotland.

Laddaren är en Terra 53 från ABB som stödjer både CHAdeMO och CCS vilket innebär att den laddar
de flesta elbilar. Normalt konfigureras laddaren för effekten 50 kW men då elanslutningen är tillfällig
är effekten nedställd till 20 kW vilket innebär att man fyller på batteriet med 10 till 15 mil per timme.
-

Gotland är en intressant marknad för oss i och med den satsning som Elbilslandet gör inom
hyrbilsmarknaden berättar Kjell Karlsson på ABB. Den begränsade ytan gör att man med få
laddstationer täcker in hela ön och på så sätt gör elbilen till ett verkligt alternativ till den
traditionella bilen.

Initiativet Elbilslandet Gotland har redan installerat smartladdare med lägre effekt på ett tjugotal
besöksmål spridda över hela ön. Ambitionen är att visa öns besökare hur enkelt och bekvämt det är
att åka elbil. Genom att bygga laddställen på strategiska utflyktsmål kan bilarna laddas under de
naturliga stoppen. I samarbete med Europcar och Visby Gästhamn säkerställer Elbilslandet att det
finns bilar att hyra – den här sommaren finns över 20 elbilar till uthyrning på ön!
Elbilslandet Gotland är ett samarbete mellan Vattenfall, Destination Gotland, Gotlandsflyg, Nissan,
Europcar och Visby Gästhamn. Energimyndigheten är delfinansiär och en utvärdering kommer att
göras under hösten.
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Solkompaniet är marknadsledande i Sverige inom installationer av nätanslutna solcellsanläggningar och har en
snabbt växande konsultverksamhet inom förnybar energi och hållbara transporter. Solkompaniet har kontor i
Stockholm, Göteborg och Örebro. Företaget sysselsätter cirka 40 personer och har verksamhet i hela landet.
Webbplats: www.solkompaniet.se

