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Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och 
Finland. Sedan den 1 januari 2014 är Vattenfalls verksamhet indelad i två enheter: regionerna Nordic och UK/ Continental 
Europe. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder 
utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem. 
  

 

 
Vattenfalls snabbladdningsstationer för elbilar  
nu på Max  
 
I dag 12 november invigde Vattenfall en snabbladdningsstation för elbilar i Uppsala. Samtidigt 
öppnades en snabbladdningsstation i Bromma. Stationerna är de första etableringarna tillsammans 
med Max, som nu är en del av Vattenfalls snabbt växande nätverk av laddstationer. Bilburna gäster 
kan nu äta sin mat på Max medan de laddar sin elbil. 
 
Vattenfalls vision är att det ska finnas en miljon eldrivna fordon på vägarna år 2030. Dagens transporter står 
för en tredjedel av Sveriges utsläpp av koldioxid och påverkar vår närmiljö i form av avgaser och buller. 
Med eldrift skapas förutsättningar för hållbara och bullerfria transporter. 
 
– Vår vision kommer inte uppnås av sig själv. Vår roll är att tillhandahålla infrastruktur för snabbladdning, 
som i sin tur möjliggör en tyst och ren stadsmiljö. Utbyggnaden av vårt nätverk styrs till största delen av 
marknadsutveckling och behovsbild. Vi för aktiv dialog med städer, privatpersoner och företag för att bäst 
anpassa utbyggnaden, säger Mattias Tingvall, Affärsutvecklingschef på Vattenfall.  
 
Snabbladdningsstationerna har möjliggjorts genom ett samarbete med Max. Max har under många år 
arbetat med miljöfrågor och den första gemensamma etableringen sker på Max parkeringsplats i 
Uppsala och i Bromma. Med Max 98 restauranger finns framtida möjligheter att etablera 
snabbladdningsstationer från söder till norr i Sverige, centralt i stora och små städer liksom längs med de 
stora motorvägsnätverken. 
 
– Vi är glada över att Vattenfall installerar sina snabbladdningsstationer som ett erbjudande till våra 
samtliga elbilsburna gäster. Jag tror personligen att detta är något som vi kommer att se mer av framöver, 
och vi på Max tycker det är viktigt att möta de klimatalternativa behov som efterfrågas, säger Pär Larshans, 
Hållbarhetschef på Max. 

– Trafiksituationen i Uppsala kommun är inne i ett dynamiskt skede. Det pågår ett intensivt arbete med att 
möta behovet av utveckling inom en mängd områden för att skapa en bättre trafiksituation, ökad 
trafiksäkerhet och sundare miljö och det är glädjande att Vattenfall vill etablera snabbladdningsstationer för 
att öka möjligheten för fler Uppsalabor att göra klimatsmarta val, säger Mats Norrbom, 
Stadsbyggnadsdirektör i Uppsala i sitt invigningstal. 
 
De nya stationerna är belägna vid Max i Brillinge, Takpannegatan 33, Uppsala samt på Ulvsundavägen 160 
i Bromma.  
 
Om Vattenfalls snabbladdningsstationer  
Alla elbilar som har en snabbladdningsfunktion kan ladda på Vattenfalls snabbladdningsstationer. Laddtiden 
från tomt till 80 procent av batteriets kapacitet uppgår till cirka 30 minuter. Inledningsvis kommer det att vara 
kostnadsfritt att ladda vid stationerna. Vattenfall kommer senare att införa en kostnad för att ladda elbilen 
som är lägre prissatt än alternativet att köra på bensin och diesel. 
Mer info om Elbilar och laddning. 

För ytterligare information, kontakta: 
Carina Netterlind, pressekreterare, Vattenfall, 076 103 66 62 
Alexandra William-Olsson, PR-ansvarig, Max Hamburgerrestauranger, 070 656 00 69 
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