
Nästan 120 000 laddbara 
bilar i Sverige*

Från semester till svemester
Att semestra i Sverige är fantastiskt och i år lär många fler upptäcka detta och 
njuta av sommaren på ett helt nytt sätt. Att vandra är en av dem, upptäcka 
närområdet en annan och åka runt i Sverige och upptäcka nya platser är också 
ett äventyr. Har du elbil eller planerar att hyra en, så kan du tryggt 
åka på semester till många destinationer utan att efterlämna 
utsläpp och helt utan oro över att det inte ska finnas 
laddning på vägen. 

Publika laddpunkter i 
Sverige 10 368 varav 1 468 

med snabbladdning*

Göteborg Strömstad

Västkustresenären: 177 km

ca 900 laddplatser 21 laddplatser 46 laddplatser

1 timme 06 minuter
83,3 km

1 timme 07 minuter
93,4  km

HemseVisby Fårösund

Gotlandsresenären: 152 km

23 laddplatser 5 laddplatser 4 laddplatser

1 timme 24 minuter
100,6 km

Många kallar västkusten för bästkusten. Här finns vacker skärgårdsmiljö, salta hav, vandringsturer och samtidigt möjligheten att 
uppleva stadens puls. 

För den som vill ha lite utlandskänsla så är Gotland oslagbart. Här finns allt. På Gotland kan du ta dig runt helt utan bensin.

46 minuter
51,7 km

KalixLuleå Haparanda

Norrlandsresenären: 129 km

Är du nyfiken på Norrlands vackra natur? Ta med familjen på vandringsturer till platser där solen aldrig går ner.  

* Källa:Power Circle

45 laddplatser 2 laddplatser 5 laddplatser

36 minuter
49,9 km

55 minuter
78,7 km

Gör dig redo och ladda enkelt på väg
Att åka med elbil i Sverige och Europa är numera något helt annat 
än för något år sedan. Totalt i nordvästra Europa har Vattenfall 
InCharge och partners nu 18 000 laddpunkter som ger dig helt 
nya möjligheter att resa med din elbil även utanför landets gränser. 
Även i Sverige har resan mot en fossilfri framtid tagit stora steg. 
I dag finns det nästan 11 000 laddpunkter i Sverige så det är fullt möjligt 
att ha svemester med din elbil. Mer info om alla laddplatser, 
tillgänglighet osv, hittar du på uppladdning.nu.

Är du kund hos oss så tipsar vi om att ladda ner InChargeappen 
för att utforska din resväg. Här kan du se alla våra laddstationer 
och planera din resa. Du kopplar enkelt på ditt vanliga 
betalkort i appen och aktiverar laddningen därifrån eller 
använder din laddbricka. 

Trevlig sommar!

En elbil har 60 % lägre 
klimatpåverkan jämfört 

med en fossildriven*
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https://incharge.vattenfall.se/
https://uppladdning.nu/

