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Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och 
Finland. 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. 

 

 

 
 
 
Vattenfall möjliggör elbilskörning mellan Göteborg 
och Oslo 
 
Vattenfalls strategi att i Sverige etablera ett omfattande nätverk av snabbladdningsstationer 
fortsätter. Nu har man i samarbete med Max invigt snabbladdningsstation nummer 19 i 
nätverket. 
 
– Genom denna etablering knyter vi ihop förbindelsen längs E6:an från Strömstad (Nordby 
Köpcentrum), via snabbladdarna vid Max restauranger i Uddevalla till Bäckebol i Göteborg. Det 
betyder att man nu kan köra elbil mellan Oslo och Göteborg, konstaterar Mattias Tingvall, chef för 
affärsutveckling på Vattenfall. 
 
Vattenfalls ambition är att under hösten, i Sverige, utöka nätverket av snabbladdare till 30 stycken. 
– Vår vision att det ska finnas en miljon eldrivna fordon på vägarna år 2030 kommer inte uppnås av 
sig själv. Vår roll är att tillhandahålla infrastrukturen för laddning, som i sin tur möjliggör en tyst och ren 
stadsmiljö, säger Mattias Tingvall. 
 
Snabbladdaren, som är etablerad på Max i Uddevalla, Herrestads Torp, är av typ ABB Terra 53 CJG 
och har uttag som möter den japanska och europeisk standarden. En laddning tar mellan 20-30 
minuter. 
 
Man får tillgång till laddaren antingen via Vattenfalls laddkort eller via appen ladda elbilen genom 
vilken man betalar för laddning via ett kreditkort. 
 
Vattenfalls nätverk av snabbladdare. 
 
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.  
Mer info om Elbilar och laddning. 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Carina Netterlind, pressekreterare, Vattenfall, 076 103 66 62 
 
Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com. 
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum  
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se 
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