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Radio Fossil Freedom från Vattenfall: 

Lyssna på framtidens radio när du  
laddar bilen 
 

När samhället ställer om till mer eldrivna bilar och minskade utsläpp 
genom att använda fossilfri el inom industrin kommer mycket att 
förändras. Så hur kan ett helt vanligt radioprogram låta en generation från 
idag? För två år sedan presenterade Vattenfall The Museum of Fossil 
Fuels, nu kommer uppföljaren – Radio Fossil Freedom. 
   
Det är inte bara bilkörandet som kommer påverkas när vi lämnar de fossila bränslena bakom oss 
och går in i en mer hållbar framtid. Saker som varit en självklar del av våra liv kommer glömmas 
bort och andra företeelser ta dess plats. Med Radio Fossil Freedom vill Vattenfall inspirera till en 
fossilfri framtid genom att visualisera den. 
 
– Vårt mål är ett fossilfritt liv inom en generation, och för att nå dit krävs förstås stora 
omställningar och insatser. För att vi ska kunna genomföra förändringarna är det viktigt att det 
känns möjligt. Syftet med Radio Fossil Freedom är att skapa den känslan. Radiokanalen är en 
“reva i tiden” som med glimten i ögat ger oss möjligheten att höra hur det skulle kunna låta i en 
fossilfri framtid, säger Susanna Hurtig, Nordenchef för E-mobility på Vattenfall.  
 
InCharge är Vattenfalls initiativ för laddinfrastruktur för elbilar eftersom elektrifieringen av 
transportsektorn är avgörande för att minska utsläppen. Radio Fossil Freedom sänds därför på 
kortvågsradiosändare från tre publika laddstationer i Stockholms innerstad och kommer inom 
kort att vara tillgängligt även via Spotify så att alla i landet kan lyssna. 
 
– De som kör elektriskt ligger före på resan till fossilfrihet, och ibland ska det löna sig att bana 
väg. Därför sänder vi Radio Fossil Freedom från deras hemmaarena – laddstationerna, och gör 
dem till portaler till den framtid som elbilsförare är en del av att skapa, säger Susanna Hurtig.  
 
Om Radio Fossil Freedom 
Du kan lyssna på Radio Fossil Freedom vid tre InCharge-laddstationer i Stockholm, den 10-24 
juni. Kanalen sänds på FM-bandet, och kan därför rattas in på din bilradio.  
 
Adresserna till laddstationerna, med tillhörande radiofrekvenser är: 

Valhallavägen 138 95,7 MHz 

Drottningholmsvägen 5 98,8 MHz 

Narvavägen 5 98,1 MHz 

 
På radiostationen kan lyssnaren bland annat höra reportage, intervjuer, matlagningsprogram, 
musik och nyheter. Precis som på en vanlig radiostation alltså, förutom att den sänds från ett 
samhälle där fossila bränslen har blivit historia. 
Länk till landningssida 
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