
Laddningslösningar för jobbet, hemmet och längs vägarna

Vi elektrifierar ett Sverige på väg
– OKQ8 Elbilsladdning –



Fler och fler väljer el
Elektrifieringen av den svenska bilflottan går

snabbt och behovet av smidiga laddlösningar ökar.

207 028
Laddbara personbilar

71%
Laddhybrider

29%
Elbilar

81% tillväxt
senaste 12 
månaderna

2458
Publika laddstationer

12553
Ladpunkter, varav

1410
med  snabbladdare

70% av elbilarna
är registrerade i
storstadsområdena

6177
Lätta lastbilar



Vi hjälper dig 
med omställningen
Välj en hållbar leverantör av energi- och

mobilitetslösningar när du ska ställa om.



Små, stora
eller jättestora. 
Vi har laddlösningar
för alla företag. 
Ladda din elbil var du än befinner dig. Vi erbjuder

helhetslösningar där vi kan koppla ihop laddning

hemma, på jobbet och längs vägarna.



Välkommen till 
Sveriges största
(och snabbaste) 
laddnätverk
• Snabbladdning på över 400 stationer till 

2026 – i samarbete med Skellefteåkraft

• Våra kunder har tillgång till laddstationer

över hela Europa



Allt på ett kort
• Ett kort som kan användas överallt: på

arbetsplatsen, hemma och på stationen. 

• Business Basic El och Fuel Plus El

• Samla alla drivmedelsköp, både flytande och

el, på en och samma faktura. 



Full koll med appen
OKQ8 Elbilsladdning
• Hitta närmaste laddstation

• Se om laddstationen är ledig

• Filtrera på laddning

• Fjärrstyr och hantera laddåtkomst



Lätt att välja rätt

hantering av 

drivmedelsförmån
• Bilersättning (huvudregeln)

• Drivmedelsförmån (komplementsregeln)

• Delat drivmedel, via tredje part



Inget hem är det 
andra likt.
Vi har laddlösningar
för alla anställda och 
fastighetsägare.
Villa eller lägenhet – vi hittar

en laddlösning som funkar!



Ledande teknik
och smidig service
Våra helhetslösningar inom elbilsladdning

inkluderar:

• Produkt

• Installation

• Driftstjänst

Detta gör vi  tillsammans med våra

samarbetspartners Charge Amps, Garo och

Glacell.



Högteknologiska
laddprodukter
• Enkla, smarta och snabba

• Hårdvara av hög kvalitet samt flexibla

mjukvarulösningar

• OKQ8 drifttjänst med betalningslösning 

• Möjlighet att sälja el till allmänheten



CHARGE AMPS – HALO Wallbox GARO – GLB+ CHARGE AMPS  – Aura

• Tillverkad i återvunnen aluminium
• Ett schuckouttag undertill
• 7,5 meter fast kabel

• Uppkopplingsbar via LAN eller 4G
• Finns med uttag eller fast kabel
• Upp till 22 kW laddeffekt

• Tillverkad i återvunnen aluminium
• Anpassningsbar från 22 kW på båda

uttagen och nedåt
• Optimal för utomhusparkeringar och

publik miljö



Vi ger dig råd
under hela resan
• Enkel omställning utan massa administration

• Stöd och rådgivning

• Brett utbud av produkter och tjänster

• En specifik lösning just för dig



En helhetslösning du 
kan känna dig trygg 
med
• Installation av högteknologiska produkter och 

tjänster för alla behov

• Omfattande laddnätverk

• Företagskort för alla drivmedel

• Förmånligt sätt att hantera drivmedelsförmån



Tillsammans ställer 
vi om för framtiden
• Vi hjälper dig göra skillnad:

• Solpaneler som ger dig 100 % 

fossilfri elförsörjning

• Sveriges största nätverk av 

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

• Sveriges största nätverk för 

biogas med 71 stationer

• Klimatsmart elavtal – alltid 

100% förnybart

Läs mer på OKQ8.se/foretag/elbilsladdning


