
Möjligheten att på ett enkelt sätt kunna ladda elbilar och laddhybrider har blivit allt viktigare i strävan mot ett 
mer klimatsmart samhälle. Minst lika viktigt som att elbilsladdare finns tillgängliga där och när man behöver 
dem, är att installationen uppfyller kraven på elsäkerhet. Och att laddboxen är förberedd för framtida funktio-
ner och möjligheter.

Oavsett om ni behöver en laddbox vid en villa eller en omfattande installation med många laddpunkter i ett 
stort garage, kan OneCo leverera smarta, säkra och kvalitativa paketlösningar. Lösningar som också hanterar 
såväl lastbalansering som system för debitering av elförbrukning.
Vi levererar kompletta och framtidssäkra laddlösningar för bostadsrättsföreningar, villaägare, företag och 
publika platser.

Vi kan erbjuda er: 

Projektering med lösningsförslag

Kontakta oss gärna!

Elbilsladdare för dig som är
fastighetsägare

 0724-590 882   |     Tomas.Tolander@oneco.se   |   Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna   |   www.oneco.se

Nyckelfärdig anläggning för laddning

Fortlöpande drift och underhåll av anläggningen

• Vad är ert behov nu och i framtiden? Vilka möjligheter 
finns med era förutsättningar?

• Vi kan hantera helheten för att säkerställa största 
möjliga värde för er och era användare.

• Vi skräddarsyr lösningar för bekymmersfri funktion.



IT, Internet of Things eller Machine-to-Machine. Kärt barn har många namn. Men oavsett vad 
man kallar det, handlar det om att ansluta olika typer av enheter och givare till sin omvärld och 
en fungerande helhet. 

OneCo har lång erfarenhet av att arbeta med både installation och underhåll av IT-produkter 
och nätverk. Vi ansluter framtiden. Vare sig det handlar om att skapa helt nya lösningar eller att 
ta hand om befintliga installationer är OneCo en pålitlig och kompetent partner.

Vi planerar, bygger och underhåller såväl mobilnät – 3G-, 4G- och kommande 5G-nät, både 
utomhus och inomhus – som fibernät och WiFi. I nära samarbete med fiberföreningar, bostads-
rättsföreningar, stadsnät, kommuner, operatörer och stora nätägare fortsätter också vi den 
viktiga uppgiften att ansluta stad och landsbygd med bredband. 

Vi tar helhetsansvar, från projektering till fortlöpande underhåll. Givetvis är vi certifierade för 
Robust Fiber.

När det gäller elkraft är OneCo en viktig spelare i uppbyggnaden av framtidens
moderna nät, med tekniklösningar som effektiviserar hela kedjan från elproducent till konsu-
ment.

OneCo är på plats i fastigheter, industrilokaler och hem för att säkerställa att alla typer av 
mätare som kontrollerar el och värme fungerar och kommunicerar på rätt sätt. Vi ansluter nya 
elkunder och är med och kopplar upp intelligenta lösningar till hemmet.
Vi är också ackrediterade av Swedac för att ta hand om återkommande kontroller av mätsystem 
kategori 2-5.

Om OneCo
 
OneCo har en lång och gedigen erfarenhet av att ansvara för att Sverige är
uppkopplat. Vi ansluter stad och landsbygd med fiber och WiFi. Vi bygger och
underhåller mobilnät, även inomhus i besvärliga miljöer. Vi installerar, mäter
och hanterar viktiga funktioner i framtidens elnät. Och vi ser också till att Internet-
of-Things kan bli verklighet.

OneCos ambition är att vara en god bidragsgivare i utveckling och förändring som 
kommer till följd av det gröna skiftet och digitaliseringen. 
Vi är stolta över att få vara med och skapa och underhålla morgondagens nät. Vi 
ansluter framtiden!

 0771-250 300   |     kundcenter@oneco.se   |   Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna   |   www.oneco.se

IT

Kommunikation

El och energi


