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Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med ungefär 20 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, 

Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall fokuserar på tillväxt inom affärsområden som driver 

omställningen mot ett mer klimatsmart energisystem och därigenom tryggar en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning. 

 

  

 

Vattenfall och Kia i nytt samarbete kring 
hemmaladdning 
 
Intresset för laddbara bilar ökar och med det behovet av att kunna ladda på ett 
enkelt sätt. Samarbetet mellan Vattenfall och Kia Motors Sweden innebär att 
kunden redan hos bilhandlaren kan köpa Vattenfall InCharge laddbox och enkelt 
komma igång och ladda hemma. 
 
Ungefär 80 procent av elbilsförarna laddar oftast hemma. Kunder som väljer en elbil eller en laddhybrid hos en 
av Kias 87 auktoriserade återförsäljare i Sverige, kan nu även välja laddbox och installation från Vattenfall. 
 
– Vi är väldigt positiva till samarbetet med Kia som satsar stort på både elbilar och laddhybrider. Kias 
bilåterförsäljare är viktiga och det underlättar för kunden om de redan vid bilköpet blir erbjudna laddbox, 
installation och möjlighet att ladda i det publika laddnätet InCharge, säger Susanna Hurtig, Nordenchef 
Vattenfall E-Mobility. 
 
En laddbox är, till skillnad från ett vanligt eluttag, gjord för att klara höga effekter under lång tid. Den ger därför 
inte bara en säkrare laddning utan gör det möjligt att ladda snabbare. Installationen sker alltid av certifierade 
installatörer. 
 
Den 1 februari 2018 träder ladda-hemma-stödet i kraft och innebär att privatpersoner som bor i hus eller villa 
kan få upp till 10 000 kronor i bidrag för installation av laddpunkt i sin fastighet. 
 
– En säker och stabil laddning ska vara en förutsättning för alla. Jag tycker att initiativet är bra och hoppas att 
fler ska kunna investera i en säker laddning, säger Susanna Hurtig, Nordenchef Vattenfall E-Mobility. 
 
Kia Optima SW blev den tredje mest sålda laddbara bilen under 2017 och har fått utmärkelsen Teknikens 
Världs Stora Bilpris 2018. I slutet av 2017 var tre av tio sålda Kia-bilar elektrifierade och Kias satsningar inom 
eldrivet kommer att intensifieras ytterligare under 2018. 
 
– Kia är Sveriges tredje största bilmärke och vi märker en allt större efterfrågan på laddbara bilar så självklart 
vill vi även kunna erbjuda en smidig laddlösning hos våra återförsäljare. Vattenfall var en av de första att 
erbjuda laddlösningar och tar även hand om både installation och hårdvara. De är en kunnig partner som 
kompletterar oss på ett bra sätt, säger Peter Himmer, vd på Kia Motors Sweden. 
 
Mer information: 

Vattenfall 

Kia 

InCharge  

 

För ytterligare information kontakta: 

Heidi Stenström, Pressekreterare, Vattenfall, tel: 070 611 81 92, e-post: heidi.stenstrom@vattenfall.com 

David Lilja, Press- & Kommunikationschef, Kia, tel: 070 740 67 00, e-post; d.lilja@kia.se 
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com 
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum 
Twitter:  twitter.com/Vattenfall_Se 

2018-01-30 

http://www.vattenfall.se/
http://www.vattenfall.se/
http://www.kia.com/se/om-kia/nyheter-och-press/
http://www.kia.com/se/om-kia/nyheter-och-press/
http://www.beincharge.se/
mailto:heidi.stenstrom@vattenfall.com
mailto:d.lilja@kia.se
mailto:press@vattenfall.com
http://www.facebook.com/vattenfallpressrum
http://www.twitter.com/Vattenfall_Se

