
 

Presseinvitasjon 

 
 
Velkommen til offisiell åpning av Multiladestasjon Storlien!   

 Fredag 13. desember 2013 innvies en av verdens mest moderne og avanserte ladestasjoner for 

elbil; ved COOP på Storlien, Sverige, like ved riksgrensen til Norge. Her kan man hurtiglade 

alle elbiler på markedet i dag, i tillegg til sakte lading med moderne smartladere. Totalt 5 

plasser er reservert for elbil. 

 

”Verdens beste EL” på Storlien  

Midt på kaldeste vinteren innvies en av verdens mest moderne og komplette ladestasjoner for elbil – på Storlien – et lite 

tettsted på snaufjellet med 76 fastboende. Den nye multiladestasjonen som lenker vest med øst, er her. 

Ved første blikk kan det synes merkelig at en av verdens mest moderne og komplette ladestasjoner ligger høyt til fjells, på 

grensen mellom Norge og Sverige. Skjønt egentlig er det helt selvsagt. Gjennom å plassere ladestasjonen på Storlien knyttes 

to land sammen og gjør det mulig på en smidig, elektrisk og fremtidsrettet måte å ferdes fra kyst til kyst, i øst-vestlig retning. 

På kjøpet får man mulighet til å påvirke den livlige grensehandelen ut i fra et miljøperspektiv, likeså som fjelldestinasjoner 

som Storlien og Åre, som profilerer seg som attraktive besøksmål. 

Storlien Multiladestasjon har flere oppstillingsplasser som gjør det mulig for inntil fem biler å lade samtidig. Med nyeste 

tenkbare teknologi er stasjonen ikke bare hurtig, men også smart; noe som innebærer at den kan kommunisere med f eks 

ulike betalsystem. Multiladestasjonen har mulighet for å betjene alle tilgjengelige ladestandarder; ideen er at ingen elbileier 

skal stå uten energi til å ta seg videre. 

Bak etableringen Storlien Multiladestasjon står et partnerskap bestående av Green Highway, Jämtkraft, COOP Sverige, EV 

Power, Nord-Trøndelag E-verk og Transnova.  

Sted: COOP Extra, Storlien, Vintergatan 4, 830 19 Storlien (like inntil E14) 

Tid: Fredag 13. desember, kl. 10.30 – 12.00  

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner: 

Bjørn Ove Berthelsen. Mobil +47 91 76 02 02 / bjorn-ove.berthelsen@trondheim.kommune.no 

Anne Sörensson. Mobil 070-600 51 31/ +46 70-600 51 31 / anne.sorensson@ostersund.se  

Mikael Hagman. Mobil 072-728 96 14 / mikael.hagman@jamtkraft.se  
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