
Stationsutveckling 2020/2021

OKQ8 Scandinavia

Vad har hänt och är på gång på stationerna?
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Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• HVO på gång i Svenstavik, AdBlue finns nu på pump i Krokom. Finns redan i Strömsund, Gällö och Östersund (ER)

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• Sveg har numera en stor Tesla-station med 10-12 laddplatser

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Östersund (ER) har renoverat sin TS-hall med nya snabbtvättslösningen

Har det skett några andra Hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Vi jobbar aktivt med KARMA

Övrigt - andra nyheter? 
• Starbucks kommer till sommaren på stationerna i Svenstavik, Järpen, Mörsil och Åre 

• Tvättabonnemang kommer lanseras till hösten

1. Jämtland/Härjedalen
Strömsund, Krokom, åre, Berg, Östersund, Ragunda, Bräcke och Härjedalen



Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• HVO kommer finnas på Skönsberg, Kramfors och Sollefteå till sommaren. Adblue kommer även finnas på pump i Kramfors i juni. HVO finns 

redan i Härnösand, Sundsvall City och Kvissleby (ER)

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• Sundsvall City kommer få laddstationer under maj/juni. Sedan tidigare har vi Tesla och e-on-laddare i Skönsberg.

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Härnösand och Skönsberg har renoverat sin TS-hall med nya snabbtvättslösningen. Ny biltvätt i Sollefteå från maj/juni 2021

Har det skett några andra Hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• VI jobbar aktivt med KARMA. Solceller ska monteras på Skönsberg´s tak (osäker om när)

Övrigt - andra nyheter? 
• Tvättabonnemang kommer lanseras till hösten

2. Västernorrland
Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge



Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• Alfta har precis byggts om till QTG

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• HVO och adblue finns redan i Bollnäs , HVO finns i Hudiksvall sen i höstas (ER)

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Bollnäs har renoverat sin TS-hall med nya snabbtvättslösningen

Har det skett några andra Hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• V jobbar aktivt med KARMA

Övrigt - andra nyheter? 
• Starbucks kommer till sommare på stationen i Alfta

• Tvättabonemang kommer till hösten (ER)

3. Hälsingland
Nordanstig, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn



Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• Konvertering Mora FT->ER 5/5. Särna är ombyggd till QTG.

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• Samtliga bemannade ER stationer ökar sin HVO och täckingen är bra i distriktet (40% av bemmanade ER) med Leksad nyast. HVO på 

stationerna i Karlbo och Smedjebacken.

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• Borlänge har Tesla laddstationer

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• (ER) Karma kommer att vara fokus under året

Övrigt - andra nyheter? 
• Tvättabonnemang kommer lanseras

• Möjlighet för HVO i Rättvik undersöks

5. Dalarna
Avesta, Hedemora, Säter, Ludvika, Smedjebacken, Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Rättvik, 
Mora, Orsa, Älvdalen, Malung



Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• Andersberg (Gävle) ökar sin HVO

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• OKQ8 Andersberg - Tvätta Själv

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• (ER) Karma kommer att vara fokus under året

Övrigt - andra nyheter? 
• Tvättabonnemang kommer lanseras

6. Gästrikland
Hofors, Sandviken, Gävle, Ockelbo 



Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• HVO: 4 anläggningar i uppsal inom kort - Årstagatan på g

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Östhammar har en ny automattvätt.

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

7. Uppland
Tierp, Uppsala, Enköping, Östhammar, Knivsta



Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• HVO: Erikslund byter till HVO nu.  Sala ökar sin andel HVO

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Surahammar byter automattvätt nu. 

Beräkans klar ca 25/4. Tvättabonnemang rullas ut innan sommaren i västerås/ strax därefter på övriga bolagsägda

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året
• Solceller monterade i Surahammar och även i Arboga

8. Västmanland
Västerås, Sala, Hallstahammar, Norberg, Fagersta, Skinnskatteberg, Surahammar, Köping, arboga, 
Kungsör



Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• Butiken i Hällefors samt Kumla är ombyggda efter vårt senaste koncept och gör egna frukostmackor.
• Hagmarksgatan i Örebro drivs nu via ER och har nyss genomgått en stor ombyggnation till QTG samt uppdaterat Station och kommer under 

hösten att byta biltvätt. 

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• HVO planeras inom kort i Hallsberg samt Kumla. 
• Finns redan i Pålsboda. 

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året
• Solceller är monterade på Västhagagatan i Örebro

Övrigt - andra nyheter? 
• Tvättabonnemang är igång på Västhagagatan och kommer under våren även köras igång på Södermalmsplan

9. Närke
Ljusnarsberg, Hällefors, Lindesberg, Nora, Karlskoga, Örebro, Lekeberg, Degerfors, Kumla, 
Hallsberg, Laxå, Askersund



Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• HVO och Adblue/ på gång till Västergatan

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• Laddstolpar planeras på Västergatan. 

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Dygnet runt öppna Utetvättar (s.k. Quickwash) finns numera på Västergatan.

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

10. Södermanland
Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Vingåker, Katrineholm



Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar 
osv)

• Omfattande ombyggnation runt stationen i Hallonbergen, påverkar infartstrafik och kundflöde

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• Snabbladd via Skellefteåkraft planeras på OKQ8 Häggvik

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Häggvik får ny tvätt i Augusti 2021

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

Övrigt - andra nyheter? 
• Tvättabonnemang kommer lanseras
• Väsby har ett samarbete med Huskvarna - hyra motorsåg, trädgårdsutrustning mm

11. Nordvästra Stockholm
Sigtuna, Upplands-Bro, Järfälla, Upplands-Väsby, Sollentuna, Sundbyberg, Solna



Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• Vallentuna kommer att stänga sin Sibylla sista juni och satsa fullt ut på vårat eget food koncept. 

Butiken kommer i och med det att få en mindre ombyggnad. 

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• Snabbladd via Skellefteåkraft planeras på OKQ8 Danderyd

Har det skett några andra Hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

Övrigt – andra nyheter?
• Tvättabonnemang kommer lanseras

12. Nordöstra Stockholm
Vallentuna, Norrtälje, Österåker, Täby, Vaxholm, Danderyd



Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• Bygget av ny väg klar utanför Orminge, nu lätt att ta sig in på stationen

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Orminge får ny tvätt under 2021

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

Övrigt - andra nyheter? 
• tvättabonnemang kommer lanseras

13. Sydöstra Stockholm
Nacka, Värmdö, Tyresö, Haninge, Nynäshamn



Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar 
osv)

• Stationen på Ekerö bygger just nu en stor och fin uteservering med plats för över 40 gäster. Finns planer på att bygga 
ut bryggan på stationen på Lidingö, uteförsäljning samt nya pumpar till båt 

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• Rinkeby planeras få HVO under året

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

Övrigt - andra nyheter? 
• Tvättabonnemang kommer lanseras

14. Stockholm
Stockholm, Ekerö, Lidingö



Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• HVO på Bergaholmsvägen i Södertälje. Huddinge får HVO under året

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

Övrigt - andra nyheter? 
• Tvättabonnemang kommer lanseras

Andra saker som du bedömer kan vara av intresse ur ett medlemsperspektiv?
• Verkstadsarrendatorn i Tumba avflyttar från våra lokaler

15. Sydvästra Stockholm
Huddinge, Salem, Nykvarn, Södertälje, Botkyrka, Gnesta, Trosa, Nyköping, Oxelösund



Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• HVO på alla 3 stationer i Norrköping, Ringarum planeras HVO inom kort. 

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• Laddstolpar på alla 3 stationer i Norrköping

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

Övrigt - andra nyheter? 
• Tvättabonnemang lanserat sen i vintras på Skarphagen och Rondellen i Norrköping. 

• Tvättabonnemang kommer införas på första Franchisestationen i Linköping under våren. 
• Tvättabonnemang kommer lanseras alla egen regi stationer

Andra saker som du bedömer kan vara av intresse ur ett medlemsperspektiv?
• IDS lösning kommer etableras på Ringarum. Rasta blev ny Franchisetagare där nu i juni 2020.

16. Östergöland
Finspång, Motala, Norrköping, Söderköping, Linköping, Vadstena, Mjölby, Ödeshög, Ydre, Kinda, 
Vimmerby, Åtvidaberg, Valdemarsvik 



Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar 
osv)

• Grästorp har ombyggd butik enligt nya konceptet. 

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• Lidköping har uppdaterats med nya diesel. 
• Karlsborg planeras HVO inom kort. 

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• Skövde har 2 laddplatser

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Ny biltvätt sätts in i Skövde under våren

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

Övrigt - andra nyheter? 
• Tvättabonnemang kommer lanseras under våren/sommaren i Skara, Skövde Falköping och Lidköping

17. Skaraborg
Gullspång, Mariestad, Töreboda, Karlsborg, Hjo, Skövde, Götene, Lidköping, Skara, Vara, 
Grästorp, Essunga, Falköping, Tidaholm



Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• Trollhättan är sedan 1 december i ER drift igen.

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• Laddstolpar finns i Uddevalla

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

Övrigt - andra nyheter? 

• Tvättabonnemang kommer lanseras under våren i Uddevalla Vänersborg Stenugnsund och Trollhättan 

18. Fyrstad
Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Mellerud, Strömstad, tanum, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, 
Orust, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, trollhättan, Vänersborg, Uddevalla



Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• HVO finns nu i Partille, Kållered, Kungsbacka.

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

Övrigt - andra nyheter? 

• Tvättabonnemang kommer lanseras under sen sommaren i Kungälv och Nödinge
• Kungälv har nu lastbilar och personbilar till uthyrning

19. Göteborg
Kungälv, Ale, Öckerö, Aprtille, Götebrog, Lerum, Härryda, Mölndal, Kungsbacka



20. Södra Älvsborg
Alingsås, Herrljunda, Vårgårda, Ulricehamn, Borås, Bollebyggd, Mark, Svenljunga, Tranemo

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
Alingsås, Katrineholmsvägen har fått Neste My förnybar diesel (HVO100)

Har det skett några andra Hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

Övrigt - andra nyheter? 
• Tvättabonnemang kommer att lanseras på ett antal stationer



Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar 
osv)

• Gislaved konverterades om och blev en Egen Regi i juni 2020. 

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Automattvättbyten april-21 i både Huskvarna och Jönköping

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

Övrigt - andra nyheter? 
• Tvättabonnemang kommer lanseras i Jönköping och Huskvarna

21. Jönköping
Mullsjö, Habo, Jönköping, Tranås, Nässjö, Eksjö, Vetlanda, Vaggeryd, Värnamo, Gnosjö, Gislaved, 
Sävsjö, Aneby



Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• Stationen är ombyggd till en QTG.

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

22. Gotland
Gotland



Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• Kalmar Ölandsleden kommer genomgå en större renovering/ombyggnad till QTG, klar innan sommaren 2021.

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• Borgholm har uppgraderats med HVO under vinterns senare del.

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

23. Kalmar
Hultsfred, Oskarshamn, Högsby, Mönsterås, Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Mörbylånga, 
Borgholm



24. Kronoberg
Uppvidinge, Leesebo, Tingsryd, Älmhult, Växjö, Alvesta, Ljungby, Markaryd

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• Växjö Norremarksvägen har fått Neste MY förnybar diesel (HVO100), vi kommer att investera i ytterligare stationer

Har det skett några andra Hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

Övrigt - andra nyheter? 
• Tvättabonnemang kommer att lanseras på alla Egen regi stationer



Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• Tvååker/Himle installeras HVO just nu under våren. 
• Även Varberg får installerat HVO under våren. 
• Halmstad har HVO och Adblue på pump sedan tidigare.

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

Övrigt - andra nyheter? 

• Tvättabbonnemang kommer att lanseras v.25 i Halmstad och Varberg.
• I Varberg har vi utökat uthyrning med lastbilar.

25. Halland
Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad, Laholm



Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar 
osv)

• Båstad Hallansåsen genomfört QTG ombyggnad, stod klar i mars. 
• Kristianstad konverterades till Egen Regi under tidig vinter 2020. 
• Hässleholm ombyggd till QTG juni 2020.

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Helsingborg får en ny tvätt detta året

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

26. Norra Skåne
Båstad, Ängelholm, Örkeljunga, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Bromölla, Kristianstad, Hörby, 
Eslöv, Höör, Landskrona, Svalöv, Bjuv, Helsingborg, Åstorp, Klippan, Höganäs



27. Blekinge
Olofström, Karlshamn, Sölvesborg, Ronneby, Karlskrona

Har det skett några andra Hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

Övrigt - andra nyheter? 
• Tvättabonnemang kommer att lanseras på alla Egen regi stationer



Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• Vi söker just nu i samarbete med nuvarande Franchisetagare efter ny Franchisetagare till anläggningen.

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Svedala får en ny tvätt detta året

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?  
• Karma kommer att vara fokus under året

Andra saker som du bedömer kan vara av intresse ur ett medlemsperspektiv?
• Vi söker under våren efter ny Franchisetagare till stationen i Ystad.

28. Södra Skåne
Kävleinge, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Malmö, Vellinge, trelleborg, Svedala, Lund, Sjöbo, 
Skurup, Ystad, Tomelilla, Simrishamn
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