
Fastned wint opnieuw tender in Verenigd
Koninkrijk
Fastned gaat snellaadstations bouwen en exploiteren in
Newcastle en Sunderland

Amsterdam, 13 april 2018. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van

snellaadstations en inmiddels 67 stations exploiteert in Nederland, heeft een

tender gewonnen voor het realiseren van twee snellaadstations in de stadscentra

van Newcastle en Sunderland. De tender werd georganiseerd door de North East

Combined Authority (NECA) en Newcastle University. Beide “Go Ultra Low Filling

Stations” zullen worden uitgerust met zes snelladers. In Newcastle zijn twee

daarvan 175kW snelladers die voorbereid zijn voor 350kW. Hiermee kunnen

elektrische auto’s tot 100 keer sneller worden opgeladen dan thuis.

Elektrische auto’s die voor hoge laadvermogens geschikt zijn, kunnen in 10 minuten zo’n 200

km actieradius bijladen op deze stations. Ook berijders van oudere elektrische auto’s kunnen die

op vol vermogen laden bij de stations.

Een onderdeel van de overeenkomst is dat Fastned nauw zal samenwerken met onderzoekers

van Newcastle University om een beter inzicht te krijgen in het effect van laden op het

elektriciteitsnetwerk. Ook zal de rol van elektrische auto’s en batterij-opslag in toekomstige

slimme elektriciteitsnetten onderzocht worden. Fastned zal samen met NECA onderzoek doen

naar verdienmodellen voor laadinfrastructuur in de regio.

Het snellaadstation in Newcastle wordt gebouwd op de Helix locatie van de universiteit van

Newcastle; het snellaadstation in Sunderland komt te staan in het hart van de stad waar tevens

‘s werelds meest succesvolle elektrische auto wordt gebouwd: de Nissan Leaf.

Het project wordt mede gefinancierd door het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds (EFRO),

de UK Collaboratorium for Research in Infrastructure and Cities (UKCRIC) en de Office for

Low Emissions Vehicles (OLEV) van de Britse overheid. Fastned neemt het design en de bouw

van de stations voor haar rekening, en zal de stations daarna exploiteren als deel van haar

groeiende netwerk.



Fastned heeft de ambitie om de komende drie jaar een fors aantal snellaadstations te bouwen in

het Verenigd Koninkrijk, waardoor elektrische rijders vrijheid krijgen en de transitie naar

duurzaam vervoer wordt versneld. In 2017 won Fastned al een tender van Transport for London

(TfL) om snellaadstations te bouwen en exploiteren in en rondom Londen. TfL is momenteel

bezig met het ontwikkelen van locaties om  ze geschikt te maken voor Fastned en de vier andere

partijen die mee mogen bieden op die locaties.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie, zie www.fastned.nl. In de presskit zijn meer HR foto’s en filmpjes

beschikbaar.
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OVER FASTNED

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto's kunnen laden. De
stations worden gebouwd op A-locaties langs de snelweg en in steden, waar elektrische auto’s in gemiddeld 20
minuten kunnen opladen. Hiermee wil Fastned de elektrische rijder de vrijheid geven om straks door heel Europa
te kunnen rijden. Momenteel heeft Fastned 63 snellaadstations operationeel in Nederland. Daarnaast werkt
Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt actief gewerkt aan snellaadstations
in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. Fastned is genoteerd aan de Nxchange effectenbeurs.

De realisatie van een netwerk van Europees snellaadstations door Fastned speelt in op de snelle ontwikkeling
van elektrisch rijden. Fabrikanten zoals Tesla, Audi, Volvo, Aston Martin, BMW, Nissan, Mitsubishi, Porsche,
Volkswagen, Mercedes, Ford, General Motors en Renault en andere fabrikanten investeren miljarden in de
ontwikkeling en productie van deze auto’s. Het aantal elektrische auto’s op de weg groeit steeds sneller en
daarmee groeit de vraag naar kwalitatieve laadinfrastructuur. Fastned speelt in op deze ontwikkeling en bouwt nu
aan de duurzame tankstations van morgen. Mede-oprichter Michiel Langezaal: “Wij zijn de Shell van de
toekomst, alleen onze bronnen zijn zon en wind.”
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