
 

Pressmeddelande 

CLEVER väljer ABB för utbyggnad av 
snabbladdningsstationer för elbilar 
över hela Danmark 
 
Landsomfattande stationsnät med 50 snabbladdare för likström (DC) etableras på 
rekordsnabba sex veckor 

2012-11-21 – CLEVER, en ledande elbilsoperatör i Danmark, och ABB, det ledande kraft- och 
automationsföretaget, meddelade idag att ABB har valts som leverantör av 50 stycken Terra 51 

snabbladdare för likström (DC-laddare) till landsvägsstationer över hela Danmark. Terra 51 är 

speciellt framtagen för snabbladdning och klarar att ladda en elbil på 30 minuter eller kortare tid. De 
första DC-laddarna från ABB ska levereras och installeras denna veckan och inom sex veckor ska 

samtliga stationer vara på plats och i drift. Projektet innebär den största enskilda satsningen på 
elbilsladdning i Danmark. 

CLEVERs val avgjordes av ABB:s expertis inom elbilsladdning och för den dokumenterat överlägsna 

driftsäkerhet och tillförlitlighet som ABB:s lösningar står för samt ABB:s ledande ställning och 

långsiktiga kvalitetsåtagande på området. ABB erbjuder en bred portfölj av laddningslösningar och 
laddningsinfrastruktur för att tillgodose behoven hos alla typer av elfordon och affärsmodeller.   

”Vi är glada att vi har tecknat avtal med ABB. Med hjälp av vårt utvecklade smarta stationsnät för 
elbilsladdning, som enkelt kan implementera ABB:s DC-laddare såväl som produkter från andra 
leverantörer, kan vi lista rätt produkter till rätt pris för våra kunder”, säger Lars Bording, koncernchef 

för CLEVER.   

CLEVERs stationsnät av DC-snabbladdare samt AC-laddare (för bostäder) är en del av Danmarks 

satsning för att göra landet oberoende av fossila bränslen till år 2050. De ambitiösa målen ska nås 

genom att öka energieffektiviteten och resursoptimeringen; utöka andelen förnybar energi från källor 
som vindkraft och biomassa samt driva utvecklingen av ett intelligent energisystem som kan hantera 
fluktuationerna i förnybar energi. 

”Varje webbansluten snabbladdare från ABB är utrustad med ett antal anslutningsbara funktioner via 
fjärrstyrning såsom assistans, övervakning och service samt även uppgradering av mjukvara”, säger 

Hans Streng SVP, GM Product Group EV Charging Infrastructure. ”Med den ökande andelen 

intermittent förnybar energi i den danska elmixen blir smart laddningsteknik allt viktigare. ABB:s 
anslutningsbara laddare är klara att anslutas till vilket smart eldistributionssystem eller smart elnät 
som helst.” 

CLEVER kommer att utföra installationen av snabbladdarstationerna genom sin driftservice av 
elbilsladdare på konsumentsidan. Utöver leverans av snabbladdare ska ABB också leverera support 

och underhåll. 



 

Pressmeddelande 
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar 
prestanda och miminerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag 

verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare. 

CLEVER (tidigare ChoosEV) är den ledande elbilsoperatören i Danmark. Företaget tillhandahåller 

laddningslösningar som gör det bekvämt, snabbt och säkert att ladda elbilar vid bostaden och vid 
tidpunkter när tillgången av förnybar energi är som högst. CLEVER har också etablerat ett 

landsomfattande stationsnät för snabbladdning, där elbilar kan laddas på 20-30 minuter. Tekniken 
från CLEVER stödjer alla elbilar på den danska marknaden. Besök CLEVER på www.clever.dk  

För mer information om ABB:s erbjudande av laddningslösningar samt produktbilder, gå in på 

www.abb.com/evcharging 
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