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FRÅN BENSINMACK TILL…



TILL LADDSTATIONER,  CIRCLE K BYGGER FÖR FRAMTIDEN 
– NU! 
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Circle K E18 Bamble



Circle K bygger för framtiden – nu! 

On the Go – hög effekt kommer 
vara ett krav och Circle K möter 
efterfrågan.

Globalt E-mobility team - vi har lärt 
oss i Norge där vi redan har över 
500 snabbladdare över hela landet 
och utbyggnaden fortsätter. 

Nu storsatsar vi också i Sverige.

On-the-Go -upp till 300 kW

Workplace -upp till 22 kW 

Home -upp till 22 kW



VI HAR STOR BEFINTLIG KAPACITET MED PARTNERS, OCH BYGGER KRAFTIGT 
VIDARE I EGEN REGI

50 kW
CCS, Chademo, 
Typ 2

350 kW
CCS

50 kW,150 kW och 300 kW
CCS, Chademo
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Laddning lätt trafik, status och plan

April 2021

• 152 snabbladdare

• 106 av dessa är 
ultrasnabbladdare 
med >150 kW

• 62 stationer

• Egna Circle K 
snabbladdare på 
10 stationer

2025

• Egna Circle K 
snabbladdare över 
hela landet.

• Majoritet med ultra-
snabbladdare. 

OBS! ILLUSTRATIV BILD
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Större krav på laddning för

tung trafik

Samordning görs redan idag så långt det går 

mellan lätt och tung trafik.

• Hög effekt, laddare fungerar för tunga fordon

• Drive thrue så långt det går

Men…

• Inte lämpligt att blanda tunga och lätta fordon I 

samma miljö. 

• Den tunga trafiken kräver mycket större 

tillgänglighet genom bokningssystem och andra 

tjänster.
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Circle K har etablerat ett nytt affärsområde inom e-mobility i syfte att bygga en helt ny 
verksamhet för att tillgodose efterfrågan på elfordon

Vi har redan byggt en e-
mobilitetsaffär för personbilar. Den 
innehåller lösningar för laddning 
både hemma och på väg. 

Circle K kommer nu att fortsätta 

med marknaden för laddning av 

lastbilar. Vi kommer att lära oss 

och utveckla lösningar 

tillsammans med utvalda kunder 

genom en pilotstrategi.

De nordiska länderna kommer att fungera som pilotmarknader för vår E-Mobilitets affär - global uppskalning över tid 
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Flytande bränslen

Dagens Truckdiesel-anläggningar med fokus på 

flexibilitet och kapacitet. 

På bilden ser vi Circle K Truck Berglunda, Örebro. 
• 8 körfält för att slippa köer.

• 5 olika produkter varav 4 är förnybara, samt AdBlue och spolarvätska
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Laddning tung trafik
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Circle K Vädermotet, Göteborg, är 
förberedd för laddning till tung 
trafik
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Tack för visat 

intresse!
Lennart Olsson, Senior Manager Pricing

+46704296586

lennart.olsson@circlekeurope.com

mailto:lennart.olsson@circlekeurope.com

