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Lördagen	
  den	
  30	
  augusti	
  invigdes	
  Teslas	
  laddstation	
  för	
  
elbilar	
  på	
  Center	
  Syd	
  i	
  Löddeköpinge.
Det är amerikanska TESLA som storsatsar på eldrift. Man har varit mycket framgångsrika med sin
eldrivna lyxsportbil TESLA Model S och för att stimulera försäljningen av denna och kommande
TESLA-modeller bygger man ut en egen snabbladdningsinfrastruktur till sina kunder.
TESLA har byggt över 300 Super Charger laddstolpar i Europa och nya tillkommer i rask takt.
Nyligen invigdes den 50:e stationen i Europa. Satsningen saknar motsvarighet då TESLAs
snabbladdare är 2-3 gånger kraftfullare än andra på marknaden förekommande stationer.
Under juli månad kom den svenska satsningen igång på allvar. Bara i detta första steg mer än
4-dubblas den totala befintliga snabbladdningskapaciteten i Sverige när 5 nya TESLA stationer med
38 laddstolpar öppnas. Stationerna finns i Arboga, Karlstad, Uddevalla, Falkenberg och
Löddeköpinge och är nu alla i full drift. Totalt ett tjugotal stationer är planerade i Sverige och är
den hittills i särklass största satsningen på snabbladdare i Sverige.
I dessa kraftfulla snabbladdningsstationer kan man uppnå ca en mils körsträcka per minut laddtid.
Med en TESLA Model S kan man således ladda upp till ca 40 mil körsträcka på 40 minuter.
TESLA har aviserat att under 2016 kommer en ny mellanklassbil med 30 mils räckvidd att lanseras,
och för dessa bilars ägare blir denna snabbladdningsinfrastruktur en viktig tillgång.
Igår invigdes den 5:e stationen i den svenska satsningen på Center Syd i Löddeköpinge. Stationen
ligger i anslutning till Dahls Hotel vid södra rondellinfarten till området. Inbjudna gäster samlades
kl 13, och många tog tillfället i akt att provköra eller provåka en TESLA Model S. Snart blev det kö
av anländande TESLA-bilar till laddstationen och under 15-20 minuter var alla 8 laddplatserna
upptagna och stationen fick arbeta för högtryck. Bland gästerna fanns bl a representanter från
Region Skåne, EON och Öresundskraft och den nöjde fastighetsägaren Sten Persson delade ut
champagneflaskor till alla som bidragit till att stationen kommit på plats.
Det skånska bolaget SunDrive AB, med rötter i Lund och Höllviken, medverkar i denna den största
laddinfrastruktursatsningen för elbilar i Sverige, Skandinavien och Europa. Bolaget har anlitats för
projektledning och teknisk support i samarbete med Infratek AB, som utför samtliga
elinstallationer. Bolaget har också drivit och deltagit i alla processer för de tillstånd som krävts
innefattande bygglov, avtal med kommuner, myndigheter, markägare och eldistributörer. Bolaget
har över 20 års erfarenhet av elbilsprojekt både i Sverige och utomlands.
Bilder bifogas separat.
För mer information kontakta:
Peter Bäckström, SunDrive AB peter@sundrive.se 0705-76 50 58

