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Obs! Se till att du har en modern smartphone och en teleoperatör som har mycket bra täckning. 

Vilka laddoperatörer rekommenderas? 

Ladda först ned en app med enbart laddkarta och dessa appar användas mest: 

ChargeFinder                                       ABRP 
 
 
 
Lägg in önskad rutt. Exempel från Chargefinder: 
 

 
 
Planera din resa med en rast varannan timma eller så långt som ditt batteri tar dig. 
I appen från ABRP får du förslag på laddningsplatser. Men de ligger ofta vid hamburger-
restauranger och man önskar kanske rasta på annan plats.  
 
Vi valde i exemplet här att rasta och ladda i Mariestad: 
Här finns 3 st. snabbladdare: 
Tesla, Recharge och Ionity. 
Kolla att du har möjlighet att ladda  
hos någon av dessa operatörer.  
Det kanske finns direktbetalning med  
kort, telefon eller Swish, men det kan  
inte garanteras. 
 
På kartan i Chargefinder-appen finns  
en symbol som ser ut som en ”tratt”.  
Här kan man välja vilka uttag som  
önskas och vilka laddare som är gratis.  
Klicka på kartnålen så visas aktuell info. 
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Vilka appar skall man ladda ned? 

Ladda i förväg ned de appar som bedöms vara relevanta för resan och registrera betalkonton. 

Beställ laddkort eller registrera en laddbricka eller kort, så blir det och enklare och snabbare att 

få i gång laddningen. 

Här listas de operatörer som är de vanligaste. 

Incharge 

https://incharge.vattenfall.se/ladda-paa-vaegen 

 

 Fortum Charge & Drive 

https://www.fortum.se/sa-har-laddar-du-din-bil 

 

 MER 

 https://se.mer.eco/ 

 

 OKQ8 

 https://www.okq8.se/hem-forsakring/ladda-elbil/ladda-pa-vagen/ 

 

 EON 

https://www.eon.se/elbil/ladda 

 

 IONITY 

 https://ionity.eu/ 

 

 Easy Park 

 Parkeringsapp som även används för betalning av laddning. 

 

 Parkster 

Parkeringsapp som även används för betalning av laddning. 
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Nyheter, kommentarer och tips 

Om du har laddkort hos ett laddnätverk från ett bilmärke eller dylikt, kolla vilka operatörer som 
ingår i avtalet och dess kostnader, oftast är det billigare men kan också vara dyrare. 
 
Vid InCharges laddare går det att betala med EON:s app och tvärtom. 
 
OKQ8:s app kan användas hos alla operatörer som tillhör Virtas laddsystem och de är följande:   
EON, Virta, ICA Ladda och Tovek.  
 
EON, Virta och ICA Ladda vill ha 200 kr i deposition vid registrering.  
Använd då OKQ app istället, så slipper man kostnaden för depositionen. 
 
Easy Park och Parkster är parkeringsappar som även användas för betalning hos flera 
operatörer, mera info finns hos resp. operatör. 
 
Snabbladdare med direktbetalning med kort, Swish och telefon finns och kommer mer och mer. 
Vid start av laddning kommer ett belopp dras från kontot i förskott. Efter avslutad laddning 
justeras beloppet och överskottet betalas tillbaka. 
 
Vissa snabbladdare har tidsdebitering pris per minut istället för pris per kWh. 
En del snabbladdare har annan debitering efter viss tid. 
 
Var alltid beredd på att under vägen kunna ladda ned nya oförberedda appar och registrering av 
betalning. 
 
 
Ta med en extra ladd-sladd och helst en liten powerbank som backup. 
 

Om du upptäcker avvikelser eller något som inte stämmer, meddela opertörens kundtjänst och 
skriv gärna in avvikelsen om laddaren för info till andra på webbsidan, Uppladdning.nu  
https://www.uppladdning.nu/ 
Här finns ytterligare info om laddstationer som inte finns i andra appar. 
 

Om en laddstation saknas eller är felaktig.  
Klicka på länken här för rapportering till Energimyndigheten: 
http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/transporter/energieffektiva-och-fossilfria-

fordon-och-transporter/laddinfrastruktur/registrera-din-laddstation/elbilsagare/ 

 

Obs! Reservation för felaktigheter.  
System och information förändras ständigt. 
Har du ny information, erfarenheter eller viktiga kommentarer som du vill dela med dig,  
skicka gärna dem i ett mail till oss på Elbil Sverige.  
Mail: lars.jacobsson@elbilsverige.se 
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