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Det här är OKQ8 Scandinavia



Vår historia visar vägen mot framtiden
Innovation och samarbeten skapar förutsättningar för hållbar mobilitet
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Servicestation

• Snabbladdning på alla 
bemannade stationer i 
SE och DK till 2026

OKQ8 – Fullskalig 
energileverantör Solenergi
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E-mobilitet

• Laddning var du nu än 
befinner dig 

• OKQ8 företagskort som 
kopplar ihop laddning 
hemma, på arbetsplats och 
publikt

• Kan bygga laddanläggningar 
på totalentreprenad via 
dotterbolaget KP

• Hanterar administration, 
debitering och kundtjänst

OKQ8 – Fullskalig 
energileverantör Solenergi
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OKQ8 Elbilsladdning
App för elbilsägare

• Navigera dig till närmsta lediga 
laddstation inom OKQ8:s laddnätverk

• Över 1200 laddplatser i Sverige samt 
över 25000 i övriga Europa

• Starta/stoppa laddning på laddboxen på 
din parkeringsplats

• Debitering direkt i appen eller faktura



Plats för egen, stående bild.
OBS! Bilden måste vara utfallande i denna 
ruta, dvs inga vita kanter runt bilden.
Klicka i denna ruta, gå sedan till menyn 
”Infoga”, välj ”Bild”, välj ”Bild från fil”, välj 
den bild du vill infoga och klicka ok. Då fyller 
bilden automatiskt upp hela denna ruta.

Laddstolpe
• 2 uttag upp till 22 kW                            

(Ca. 2x17mil/timme)
• Uppkopplad via LAN/4G
• RFID-kontaktyta 

✓ Anpassa laddeffekt efter fastighetens 
förutsättning

✓ Robust design och 3 års garanti

✓ Konkurrenskraftigt pris per laddplats

✓ Marknadsledande leverantörer och tillverkade 
i Sverige

OKQ8 E-mobility
Marknadsledande laddboxar

Laddboxar
• Upp till 22 kW                                

(Ca. 17mil/timme) 
• Uppkopplad via LAN/4G
• RFID-kontaktyta 



Laddhastigheter

• Bostadsrättsförening / Företag

• 120A huvudsäkring 

• 20 laddplatser

• 22kW laddare

• P (watt) = U(volt) x I(A)

• 63A -> 44kW / 20 = 2,2kW

• Ca 1mil per timme

• Lastbalansering

• Ställa ner effekten på laddaren

• Tidstyra laddningen



Lastbalansering

• Lastbalansering mellan laddpunkter

• Lastbalansering mot huvudsäkring



Plats för egen, stående bild.
OBS! Bilden måste vara utfallande i denna 
ruta, dvs inga vita kanter runt bilden.
Klicka i denna ruta, gå sedan till menyn 
”Infoga”, välj ”Bild”, välj ”Bild från fil”, välj 
den bild du vill infoga och klicka ok. Då fyller 
bilden automatiskt upp hela denna ruta.

✓ Fullserviceavtal

✓ Fjärrstyrning och hantering av laddåtkomst

✓ Data och statistik på hyresgästens laddning 

✓ Prissättning och avgiftshantering 

✓ Kundtjänst och support

OKQ8s drifttjänst
Ingår vid tecknande av drifttjänst



OKQ8s drifttjänst

Fastighetsägare

OKQ8

Parkeringsanvändare
Parkeringsavtal laddplats



Tack!


