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Værd at vide om
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Fakta Sverige
Sprog

Svensk
Religion

Hovedstad

Stockholm
Valuta

Størstedelen af Svensk krone
befolkningen
er protestanter
(ca. 57 %),
mens en
meget stor del
af svenskerne
betragter sig
selv som
ateister (ca. 35
pct.)

Indbyggere

10 mio.
Areal

411 942 km²

Herunder kan du læse en række praktiske oplysninger i forbindelse med rejser til Sverige

Tidsforskel

runde lidt op.

Der er ingen tidsforskel mellem Sverige og Danmark.

Elektricitet
Transport i Sverige

I Sverige har man 220/230 V, og stikkene er af sammen

De busser, vi benytter i Sverige, er valgt i den bedst

type som i Danmark, så det er ikke nødvendigt at

mulige kategori og med aircondition, hvor det er

medbringe en adapter.

muligt.

Telefon og internet
Prisniveau

Den internationale landekode til Sverige er + 46.

Prisniveauet i Sverige er på niveau med de fleste
EU-lande.

Drikkevand og hygiejne
Toiletforholdene på hoteller og restauranter er

Valuta og kreditkort

moderne. Medbring for en sikkerheds skyld selv

Den officielle valuta i Sverige er svenske kroner.

håndsprit. Vi anbefaler at du køber drikkevand på

Hæveautomater er vidt udbredt og Visa og MasterCard

flaske.

kan anvendes de fleste steder.

Rygning
Drikkepenge
På restauranter, barer og i taxaer er det almindeligt at
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I Sverige er det ikke tilladt at ryge på offentlige steder.

Pas og visum Sverige
Læs om regler for pas og visum ved rejser til Sverige herunder.
Der kræves ikke visum til Sverige for danske statsborgere ved ophold under 90 dage.
Er du ikke dansk statsborger, skal du undersøge hvilke regler der gælder for dig. Det er dit ansvar at sørge for, at
du har de korrekte rejsedokumenter, når du møder i lufthavnen.

I tiden inden din rejse vil vi naturligvis informere dig om, hvilke indrejseregler, der gælder for dit rejsemål, dog kan
der helt frem til afrejse ske ændringer i disse indrejseregler, hvorfor det er vigtigt, at du selv holder dig opdateret
både på https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/ og på de involverede flyselskabers
hjemmesider, da disse kan stille yderligere krav til eksempelvis brug af typer masker eller test end indrejselandet
gør. Vær desuden opmærksom på eventuelle transitlande og deres mulige indrejsekrav eksempelvis test og
registrering.
Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at det altid vil være dit eget ansvar at sikre dig, at du kan indfri de krav til
indrejse, der måtte være gældende på afrejsetidspunktet, og skulle du ikke være i stand til dette, så vil rejsen som
udgangspunkt være tabt.
Ovenstående gælder for alle, uanset, om man er vaccineret, ikke-vaccineret eller tidligere smittet.

Indrejsekrav til Sverige
Der er ingen restriktioner for rejsende til Sverige, men vi anbefaler, at du printer dit EU coronapas på engelsk via
https://www.sundhed.dk og medbringer det på hele rejsen, da kravene kan ændres med kort varsel.
Af samme årsag bør du holde dig løbende opdateret og følge lokale myndigheders anvisning.
Læs mere og hold dig opdateret via Udenrigsministeriet: https://um.dk/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet
/rejsevejledninger
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Vaccination Sverige
Læs om anbefalinger til vaccination ved rejser til Sverige herunder
Vaccinationsanbefalinger opdateret november 2022.
Der er normalt ikke krav om vaccinationer ved rejser til Sverige. Dog er det altid en god idé at sørge for, at vaccinen
mod difteri/stivkrampe er i orden. Man bør vaccineres hvert 10. år.
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