
Första ”solmacken” för elfordon
Elbolaget Bixia sätter nu upp en solcellsdriven laddstation för elfordon vid Marieberg Galleria i Örebro. Marieberg Galleria blir
därmed första köpcentret i Sverige som kan erbjuda solelsladdning till besökarna.

– Laddstationen är en viktig pusselbit för elbilens framtid och för oss är det självklart att vara med och driva utvecklingen så att
fler kan välja förnybar el även som fordonsbränsle, säger Tom Istgren, vd på Bixia.

Bixia samarbetar med prisbelönta Solelia Greentech som tagit fram den solcellsdrivna laddstationen.

-       Det unika är att laddstationen och Solbanken-systemet kan garantera att lika mycket solel produceras som elfordonen laddar, säger
Carolina Johansson, vd på Solelia.

-       Vi arbetar aktivt för att stötta all utveckling av förnybar el. I takt med att tekniken förbättras och intresset för elfordon ökar måste också
infrastrukturen finnas där, säger Tom Istgren.

Marieberg Galleria är mitt upp i ett genomgripande miljöarbete för sin verksamhet.

-       Det här ligger helt rätt i tiden för oss, utifrån hur transportsituationen ser ut till och från gallerian, säger centrumchefen Håkan Jacobsson

Del i forskningsprojekt
Tillsammans med Solelia Greentech, Uppsala Universitet och Energimyndigheten deltar Bixia i ett demonstrationsprojekt kring laddning av
elfordon med solel.

–      Solstationen i Marieberg är en demonstrationsanläggning och ingår i forskningsprojektet. Stationen består av en laddstolpe med tak över
två bilplatser. Taket är försett med solceller som omvandlar solens energi till el. Mer närproducerad och miljövänlig kan elen knappast bli,
säger Tom Istgren.

Solbank
Solcellerna på den här laddstationen producerar solel för laddning på plats för cirka 2000 mils körning per år. Vid behov kan solel även
tillföras från andra anläggningar via solbanken-systemet. Om solelen inte räcker kan solel användas från ett konto på Solbanken.

-       I den här laddstationen erbjuds normalladdning vilket innebär att den fungerar för alla elfordon oavsett modell. Kunden identifierar sig
enkelt genom ett sms. All elproduktion från anslutna solcellsanläggningar registreras som insättningar på ett särskilt konto på Solbanken. När
elbilen laddas görs ett uttag från kontot. Det garanterar att all använd el motsvaras av lika stor produktion av solel, berättar Carolina
Johansson.

Solklar koppling
Elbolaget Bixia har nyligen även etablerat sin tredje butik, nu i Marieberg Galleria.

-       För oss är det oerhört viktigt att möta kunderna på kundernas villkor och att tillsammans verka för mer förnybar energi i systemet. Då är
satsningen på infrastruktur med laddstationer där människorna finns, rätt självklar. Likaså att vara mera tillgänglig genom våra butiker med
öppettider och kompetens när det passar kunderna, säger Tom Istgren.

-       Installationen av modern laddningsteknik förenat med produktion av solel ger därför en solklar (!) och pedagogisk koppling till våra övriga
produkter och tjänster. Till exempel solcellspaket till villaägare, avlutar Tom Istgren.

Fakta förutsättningar för elbilar

Den 1 juni fanns det 2389 laddningsbara elbilar i Sverige
Det kostar generellt mellan cirka 1-3 kr/mil att köra en elbil
Räckvidden är upp till 15-20 mil
En elbil laddad med förnybar el har noll koldioxidutsläpp under driftstiden.
Nytt direktiv från EU beskriver lägsta antalet laddningsstationer för elfordon i varje EU-land. Sverige ska till 2020 ha minst
145 000 laddstationer, varav minst 14 000 av dem ska vara allmänt tillgängliga.

För mer information kontakta gärna:
Tom Istgren, vd Bixia,  070-313 79 42
Anna Fjellner, pressansvarig Bixia, 076-828 58 11
Carolina Johansson, vd Solelia Greentech, 070-368 14 16
Håkan Jacobsson, centrumchef, 019-20 67 92

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi,
Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi. Tillsammans har vi 16
kontor i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Sjöbo, Stockholm, Trollhättan,
Uddevalla, Västervik, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby och Ängelholm.
Bixia har cirka 300 000 kunder och omsätter cirka 2,8 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av
de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 750 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se


