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Pressmeddelande 16 juni 2014 

Europcar tar över ännu fler elbilar till Gotland 

Initiativet Elbilslandet Gotland installerar laddplatser på ett tjugotal besöksmål spridda över hela 

Gotland. Ambitionen är att visa öns besökare hur enkelt och bekvämt det är att åka elbil. Europcar 

är en partner i Elbilslandet och har sedan i början av juni haft fyra Volkswagen e-up för uthyrning. 

Nu tar man över ytterligare tre e-up då man ser att Gotland har unika förutsättningar för 

uthyrning av elbilar. 

- Genom att det byggs laddplatser på utflyktsmål över hela ön skapas goda förutsättningar för 

att göra elbilen till ett attraktivt alternativ för våra kunder. Att hyra en elbil kostar inte mer 

än en vanlig bil men man kör i princip gratis; de flesta utflyktsmålen bjuder på strömmen. 

Utöver det får man prova på att åka elbil vilket är en upplevelse i sig, säger Erik Feltenius, 

regional säljchef på Europcar. 

 

Genom att bygga laddställen på strategiska utflyktsmål på ön kan bilarna laddas under de naturliga 

stoppen. Öns begränsade yta innebär också att nya elbilsförare slipper oroa sig för att få slut på 

laddning. Förutom Europcar hyr även Visby Gästhamn ut elbilar så sammanlagt finns det över 20 

bilar till uthyrning inom initiativet Elbilslandet. 

 

- Det är kul att Europcar tar över ännu fler elbilar, det visar att vår satsning fungerar säger Jon 

Malmsten, konsult på Solkompaniet och ansvarig för Elbilslandet Gotland. Vår bedömning är 

att hyrbilsmarknaden på Gotland kommer att domineras av elbilar redan inom några år, och 

att i princip alla större utflyktsmål erbjuder sina besökare laddplatser framöver. Det kommer 

att göra Gotland till ett föredöme för andra regioner och höja intresset för elbilen även 

utanför hyrbilsmarknaden, säger Jon Malmsten. 

 

Elbilslandet Gotland är ett samarbete mellan Vattenfall, Destination Gotland, Gotlandsflyg, Visby 

Gästhamn, Nissan och Europcar. Energimyndigheten är delfinansiär och en utvärdering kommer att 

göras under hösten. 

För ytterligare information, kontakta: 

Jon Malmsten, konsult på Solkompaniet och ansvarig för Elbilslandet Gotland 

Tel: 070-722 37 38, E-post: jon.malmsten@solkompaniet.se 

www.elbilslandet.se 

www.solkompaniet.se 

 

Erik FELTENIUS, Regionsäljchef, Europcar Sweden 

Tel : 08 1207 4823,  

E-post: erik.feltenius@europcar.se 

www.europcar.se  
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