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OM E.ON
SVERIGE

E.ON Sverige arbetar för att
förbättra för oss människor genom
att bidra till ett energisystem
som driver samhället framåt och
samtidigt bevarar naturens resurser.

På god
väg på vår V
hållbara
resa

år uppgift är att förbättra människors liv. Det gör vi
genom att se till att samhället får den energi som
behövs för att vardagen ska fungera för alla, att
energin används smart och att resurser till fullo tas
till vara. Vi är med och driver energiomställningen och bygger ett
samhälle som är oberoende av fossila bränslen. Samtidigt arbetar
vi för att minska vår egen klimatpåverkan i linje med Klimatavtalet
i Paris 2015 och att säkerställa att alla känner sig välkomna att
jobba på E.ON.
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Det här gör E.ON Sverige

1. Distribuerar energi via via el-, fjärrvärmeoch fjärrkylanät. 2. Säljer el, gas, värme,
ånga och kyla. 3. Hjälper företag och
privatpersoner med energieffektivisering.
4. Bygger ut laddinfrastruktur. 5. Levererar
fordonsgas. 6. Säljer solceller till företag och
privatpersoner. 7. Ser till så att kunder kan
dela värme och kyla smart i ett ectogrid™.
8. Producerar värme och el från restavfall
och biobränsle, samt biogas och biogödsel
från matavfall och annat organiskt material.
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E.ON Sverige
– en överblick
Våra elnätsområden
Här är de områden där vi äger och
underhåller elnätet för att se till
att boende och verksamheter får
en trygg och stabil elleverans. Vi
distribuerar el till cirka 1 miljon
kunder i Sverige.

E.ON Sverige
i siffror 2019

kilometer elnät

Cirka 1 miljon
el-, värme-, gas-, kylaoch elnätskunder

20,5

TWh såld energi i
form av el, värme,
ånga, kyla och gas
E.ON Sverige är en del av
den internationella energi
koncernen E.ON SE med
huvudkontor i Essen, Tyskland.
Hela koncernen har cirka
70 000 anställda som verkar i
15 länder. E.ONs verksamhet är
uppdelad i två affärsområden
som jobbar med smarta
distributionsnät och innovativa
kundlösningar.
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2 064
medarbetare
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140 000

E.ON Sverige – en överblick

E.ONs laddställen
för elfordon

E.ON-laddställen
för elfordon.

”Genom våra
laddställen
bidrar vi till
omställningen
till en fossilfri
fordonsflotta i
stora delar av
Sverige.”

30 st

E.ON-laddställen
för elfordon.

74 st

E.ON-laddställen
för elfordon.
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31 st

E.ON Sverige – en överblick

E.ONs anläggningar för
fjärrvärme, fjärrkyla
och biogas
+

Tankställen för
fordonsgas

• Produktion och
distribution av
fjärrvärme och
fjärrkyla
• Ectogrid

Norra Stockholm

•P
 roduktion och
distribution av fjärrvärme
och fjärrkyla
•B
 iogasanläggning

Norrköping

•B
 iogasanläggning
•P
 roduktion och
distribution av ånga,
fjärrvärme och
fjärrkyla

Laholm

• Biogasanläggning

Lund

• Ectogrid

Eslöv

Malmö

• Biogasanläggning
• Produktion och
distribution av
fjärrvärme och
fjärrkyla

6

•B
 iogasanläggning
E.ON tankställen

Bjuv

• Biogasanläggning
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Tankställen som
tar E.ON tankkort
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Örebro

Ett
händelserikt
år
T

2019 ÅRS HÅLLBARHETSHÄNDELSER:
MARS

mars Rekryteringsprocessen
uppdateras för att ytterligare
säkerställa att alla ska känna sig
välkomna att söka nya möjligheter
på E.ON.

Hej innogy och farväl till
E.ON Wind Sweden!

mars Förvärv av

AirSon Engineering som
erbjuder entreprenader
och konsulttjänster inom
bland annat energieffektivisering till industrier och
fastigheter, både i Sverige
och globalt.

MAJ

maj Förvärv av Coromatic, med
480 medarbetare som erbjuder 100
procent leveranssäkerhet genom
reservkraft och avbrottsfri kraft.
maj Avtal
tecknas om
att E.ON Gasol
säljs till det
holländska
bolaget SHV
Energy.

”E.ON är genom
förvärvet av innogy
ett av Europas största
elnätsföretag.”

maj E.ON lanserar en
klimatserie på Youtube
med Johan Kuylenstierna
och Alexandra Rapaport
för att utbilda allmänheten
i klimatfrågan och visa på
befintliga lösningar.

AUGUSTI

augusti Ingelsta hetvattencentral
börjar byggas och kommer att ersätta
det nuvarande oljeeldade värmeverket
i Norrköping.
augusti Högbytorps kraftvärmeanläggning i Upplands-Bro driftsätts.

7

E.ON // HÅLLBARHETSRAPPORT

INTRODUKTION

illsammans med RWE,
en av Tysklands största
energikoncerner, träffade
E.ON under året en
överenskommelse om utbyte av tillgångar.
E.ON förvärvade RWE:s dotterbolag
innogy med verksamheter inom
energidistribution och kundlösningar.
Samtidigt förvärvade RWE E.ONs
produktion av förnybar el. Därmed
överfördes E.ON Wind Swedens
verksamhet och medarbetare i Sverige
och Danmark till RWE. E.ON är genom
förvärvet av innogy ett av Europas största
elnätsföretag och även en av Europas
största leverantörer av avancerade
kundlösningar med en kundbas på drygt
50 miljoner kunder.
E.ONs distributionsnät ska fungera
som ett ”energiomställningens internet”,
som ger kunderna tillgång till förnybar
el, förnybar och återvunnen värme och
kyla samt hållbara transporter. E.ONs
fokus framöver är infrastruktur för
energidistribution och kundanpassade
energilösningar.

Ett händelserikt år

Vinnare av Sustainable
Brand Index™ B2B 2019
inom energibranschen

S

OKTOBER

oktober E.ON och RWE

genomför överföringen av
innogy till E.ON och överföringen av E.ON Wind
Sweden till RWE.

”Tack vare överens
kommelsen mellan
E.ON och regeringen
i oktober blev det
möjligt för fler företag
att expandera i södra
Sverige.”

oktober E.ON och energiminister
Anders Ygeman presenterar ett gemensamt initiativ för en lösning av den akuta
kapacitetsbristen för el i Skåne.

NOVEMBER

november SWITCH, E.ONs
digitala handelsplats för effekt,
driftsätts. Fem aktörer bidrar
genom att mot ersättning dela
med sig av sitt överskott eller
sänka sin elförbrukning.
november E.ON Sveriges vd,

Marc Hoffmann, utses till Årets
vd Employer Branding av
Universum Communications för
sitt inspirerande arbete för mångfald i organisationen.
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ustainable Brand Index™ B2B är
en oberoende varumärkesstudie
som genomförts årligen sedan
2017. E.ON utsågs 2019 till
bästa företag när det gäller hållbarhet inom
energibranschen. Rankningen sker
med hjälp av undersökningar och
djupintervjuer, där beslutsfattare
med inköpsansvar på företag med
mellan 40 och 500 anställda,
bedömer olika företags grad av
hållbarhet. 2019 bedömdes totalt 75 svenska
företag inom tio branscher. E.ON placerade
sig främst inom energibranschen och på tredje
plats inom samtliga tio branscher som deltog i
studien. Sustainable Brand Index™ är Europas
största oberoende varumärkesstudie utifrån
hållbarhetsperspektivet.

E.ONs påverkan på
de globala målen

FN:s globala
mål för
hållbar
utveckling.

FN har antagit 17 mål och 169 delmål för hållbar
utveckling till 2030. E.ON Sverige vill med sin
verksamhet bidra till dessa och säkerställa att
hela affären kan vara ekonomiskt lönsam och
konkurrenskraftig i ett samhälle där alla målen
är uppfyllda. 6 av de 17 målen och 10 av de 169
delmålen är mer centrala för vår verksamhet.
CENTRALA MÅL
FÖR E.ON

CENTRALA DELMÅL
FÖR E.ON

RELEVANS
FÖR E.ON

5. Jämställdhet

5.1. Utrota diskriminering av
kvinnor och flickor.

Vi ser till så att alla anställda har samma
möjligheter och har nolltolerans mot all
diskriminering. Vi har satt upp tydliga mål för
att öka jämställdheten inom organisationen.

7. Energi

7.2. Öka andelen förnybar
energi i världen.
7.3. Fördubbla ökningen av
energieffektivitet.

På E.ON liksom i leverantörsledet är det
viktigt med jämställdhet inte bara ur ett
rättviseperspektiv utan också för att på bästa
sätt ta vara på perspektiv och kreativitet.
Vi producerar, distribuerar och säljer energi i
form av el, värme, kyla, ånga och gas. Vi har
ett mål om att sälja 100 procent förnybar
och återvunnen energi till senast 2025. Våra
energilösningar bidrar dessutom till högre
energieffektivitet i samhället.

9. H
 ållbar industri,
innovationer
och infrastruktur

9.1. Skapa hållbara,
motståndskraftiga och
inkluderande infrastrukturer.

Vi bidrar till en hållbar infrastruktur i Sverige
genom de framtidsanpassade investeringar som
löpande görs i distributionsnäten.

9.4. U
 ppgradera all industri
och infrastruktur för ökad
hållbarhet.

Vi främjar innovation i den egna verksamheten
och samverkar med andra aktörer i syfte att
finna innovativa lösningar för ett hållbart
Sverige.

10. Minskad
ojämlikhet

10.2. Främja social, ekonomisk
och politisk inkludering.

På E.ON arbetar vi aktivt för att skapa och
bibehålla en öppen och inkluderande miljö.
Vi har också ett partnerskap med Boost by FC
Rosengård i Malmö. Målet är att underlätta för
unga att komma in på arbetsmarknaden.

11. H
 ållbara städer
och samhällen

13. Bekämpa
klimatförändringarna
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11.2. Tillgängliga hållbara
transportsystem
för alla.

E.ON bidrar till elektrifiering av städer och
tillhandahåller biogas och el för mer hållbara
transporter.

11.6. M
 inska städers
miljöpåverkan.

Vår fjärrvärmetjänst tar vara på resurser som
annars hade gått till spillo och bidrar till att
minimera riskerna för att gifter sprids i natur
och hav. E.ONs smarta värmedelningslösningar
gör att vi kan ta vara på överskottsenergi och
använda den där den efterfrågas.

13.1. S
 tärk motståndskraften mot
och anpassningsförmågan till
klimatrelaterade katastrofer.

Vi erbjuder lösningar som förenklar övergången
till ett fossilfritt samhälle. Eftersom vi orsakar
klimatutsläpp i flera delar av värdekedjan har vi
ett mål om att minska vårt klimatavtryck med
50 procent till 2025 jämfört med 2017.
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5.5. Säkerställ fullt deltagande
för kvinnor i ledarskap och
beslutsfattande.

Från klimatoro
till framtidstro

E.ON Sverige lanserade
under 2019 fyra webb-filmer
om klimatet. Filmerna som
visar att det går att kombinera
hållbarhet och välstånd fick
stort genomslag. Kampanjen
var ihågkommen av mer än 20
procent av Sveriges befolkning
i slutet av året, enligt en
undersökning.
Christiana Figueres, tidigare
chef för FN:s klimatkonvention,
UNFCCC, är en av deltagarna i
filmerna.
– Rätt attityd är avgörande
för framgång med en utmaning.
I den här utmaningen är vi
förvissade om att vi har vad
som krävs och väljer optimism.
Envis optimism!

Klimatfrågan
kräver handling nu
M

änsklighetens framsteg drivs av energi
och på E.ON gör vi allt vi kan för en
bättre framtid och för att våra el- och
värmenät samt energilösningar ska
möjliggöra hållbara lösningar. Hållbarhet är kärnan
i vår verksamhet. Nya E.ONs affärsmodell med
fokus på kundnära infrastruktur (energidistribution
och kundlösningar) ger oss en unik möjlighet att
driva utvecklingen av den nya energimarknaden
med småskaliga energilösningar och en ökad
digitalisering, vilket kommer att vara helt avgörande
för att vi ska lyckas nå målen att minska våra globala
koldioxidutsläpp. Klimatfrågan står med all rätt högt
på agendan och det krävs handling nu för att uppnå
Parisavtalets mål. Därför är det glädjande att se
näringslivets engagemang inom Fossilfritt Sverige.
De samlade färdplanerna visar på ett starkt växande
elbehov för att möjliggöra fossilfria lösningar, inte
minst inom industrin och transportsektorn, och även
nödvändigheten av att fjärrvärmen fortsätter att
spela en viktig roll för uppvärmning som inte baseras
på fossila bränslen.
Vi arbetar målmedvetet med att möjliggöra
anslutning av förnybar produktion och den ökade
10

efterfrågan som tillväxt och
E.ON lanserade
elektrifiering medför. Vi har under
under året en
året även funnit en lösning på
webb-serie om
kapacitetsbristen och kan nu erbjuda
möjligheterna
nyanslutningar till vårt elnät i södra
att minska
Skåne. Ytterligare ett viktigt bidrag till
klimatutsläppen.
en hållbar cirkulär ekonomi är vår nya
kretsloppsanläggning i Högbytorp.
Inkludering är också en viktig
del av hållbarhetsarbetet. Jag är
därför mycket glad över att ha
fått utmärkelsen årets vd inom
Employer Branding av Universum
Communications. I motiveringen
lyftes bland annat våra ansträngningar
att rekrytera fler kvinnor fram: ”Ett
enormt arbete kring dessa frågor görs
inom företaget och med tydliga
Alexandra Rapaport guidar i
resultat som följd.” Jag ser det som en E.ONs klimatserie på webben.
bekräftelse på att vi inom E.ON är på
rätt väg mot en mer hållbar framtid.
Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige
E.ON // HÅLLBARHETSRAPPORT
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VD-ORD

Utvecklingen
under 2019
Under 2019 hade vi följande utveckling av
våra viktigaste nyckeltal för hållbarhet.

 älsa och säkerhet
H
– anställda och
entreprenörer (TRIF*)
2018

2019

Mål
2025

3,1

3,8

Nollvision

INTRODUKTION

 inskade klimatutsläpp
M
sedan basåret 2017
2018

2019

Mål
2025

4%

32 %

50 %

 örnybar och återvunnen
F
såld energi
2018

2019

Mål
2025

55 %

63 %

100 %

 ndel kvinnor i ledande
A
befattningar
2018

2019

Mål
2025

36 %

37 %

50 %

Målet är att
2025 ska 50 %
av de ledande
befattningarna
innehas av
kvinnor.

 ndel med utländsk
A
bakgrund motsvarar
samhället i stort
2018

2019

Mål
2025

13,4 %

12,7 %

+-2 %
I linje med andelen i
Sverige generellt,
med maximal
avvikelse +- 2 %
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*TRIF = Total Recordable
Incident Frequency (ett
mått på skadefrekvens)
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Resurseffektivitet
Behovet av energi för uppvärmning
och annan användning kan minskas
med energieffektivisering.

VI HAR LÖSNINGARNA

Förnybar och
återvunnen energi
E.ON har som mål att senast vid utgången av 2025
enbart sälja förnybar och återvunnen energi.
Vi vill bidra till ett hållbart energisystem i linje med
Sveriges miljö- och energimål, Parisavtalet och inte
minst till FN:s globala hållbarhetsmål.

Fokus på resurseffektivitet

1

Minska behovet av energi
genom till exempel
energieffektivisering.

2

Balansera energi – det
vill säga använd redan
befintliga energiflöden.

3

Ta till vara återvunnen
energi som annars hade
gått till spillo, till exempel
frikyla, spillvärme och energi
från energiåtervinning.

4

Utnyttja fritt flödande
energi, till exempel sol och
vind.

5

Byt ut primära fossila
energikällor som olja, kol
och naturgas till biobränsle och
andra förnybara energikällor.
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V

E.ONs avfallstjänst
Med vår avfallstjänst, som
erbjuds kommuner och företag,
ser vi till att samhällets restavfall och matavfall tas om hand
och blir energi.

13

energiåtervinning, historiskt har varit en
viktig bidragande faktor för att minska de
svenska klimatutsläppen. Men det är inte
nog att enbart titta i backspegeln. Även
om kraft- och fjärrvärmen fortfarande
behövs i den hållbara energiomställningen,
så arbetar vi fortsatt för att resurser och
energi används så effektivt som möjligt.

Energiåtervinningens
roll i avfallshierarkin
Ur miljösynpunkt ska avfall i möjligaste
mån förebyggas. Det avfall som ändå
uppkommer i samhället ska hanteras enligt
avfallshierarkin. Det innebär att avfall
i första hand bör återanvändas, i andra
hand materialåtervinnas, först i tredje
hand energiåtervinnas och i sista hand
deponeras. Det bästa av allt vore om det
inte fanns något restavfall att behandla.
För att nå dit behövs även stora insatser
uppströms, bland annat vid design och
produktion.
Avfall som inte har förebyggts och
som varken är lämpligt att återanvändas
eller materialåtervinnas kan komma
till nytta genom energiåtervinning.
Energiåtervinning innebär att energin som
finns i restavfallet omvandlas till el, värme
och kyla till våra kunder.
I takt med att mer avfall förebyggs,
återanvänds och materialåtervinns
ska energiåtervinningens roll minska.
Energiåtervinning är därför inte en
ultimat lösning för allt avfall, utan endast
ett i nuläget nödvändigt komplement
till materialåtervinning och biologisk
återvinning, samt en förutsättning för
fortsatta restriktioner på deponering inom
EU – till exempel fortsatt deponiförbud i
Sverige.

E.ON // HÅLLBARHETSRAPPORT

Vad gör vi för att
minska de mängder
restavfall som uppstår?

Vi har ett nära samarbete med
kommuner, städer, avfallslämnare och energikunder i syfte
att skapa bättre förutsättningar för källsortering och för
nyttiggörande av energi som
annars hade gått till spillo.
Vi arbetar för att minska
energiåtervinningens roll
genom att visa på betydelsen
av tydligare incitament redan
vid design, materialval och
produktion innan produkter
blivit avfall.
I stadsdelen Hyllie i Malmö
kopplar vi ihop genererat
restavfall, och de koldioxidutsläpp som behandlingen
av detta avfall innebär, med
lokala miljövärden för boende
och verksamheter i området som har fjärrvärme som
uppvärmningsform. Detta är
ett första steg att tydliggöra
varifrån behovet av energiåtervinning kommer och att skapa
en bättre incitamentsstruktur
i syfte att minska uppkomsten
av restavfall.
Vi arrangerar återbruksdagar tillsammans med
olika samarbetspartners i de
orter där vi har fjärrvärme.
Återbruksdagen är som en
gratisloppis där boende ställer
ut saker de inte behöver men
som någon annan kan hämta
och ha glädje av. Det som
blir över hämtas och körs till
återvinning.
Vi deltar och medfinansierar
utvecklingsprojekt inom
exempelvis Re:Source och Avfall Sverige, som bland annat
syftar till att skapa incitament
för mer hållbar resursanvändning.

VI HAR LÖSNINGARNA

i arbetar för att vara en
möjliggörare av hållbara
städer och samhällen genom
fokus på resurseffektiv
energianvändning. Rätt energi på rätt plats.
Alla behöver värme och ibland behövs
också kyla. För att tillgodose detta
behov tillvaratar vi i första hand energi
som annars skulle ha gått till spillo och
distribuerar till våra kunder. Exempelvis
återvinner vi energi från restavfall som av
miljö- och hälsoskäl varken bör, får eller
kan återanvändas eller materialåtervinnas.
Ett annat exempel är vår innovation
ectogrid™ som kopplar ihop byggnader och
tillvaratar deras restenergi: spillvärme och
spillkyla. På så sätt balanseras befintliga
energiflöden mellan byggnaderna och
behovet av tillförd energi minimeras.
Kraft- och fjärrvärmen utgör en
grundbult i omställningen till ett hållbart
och resurseffektivt samhälle. Dels genom
att avlasta elnäten och dels genom att
tillvarata restavfall, som en del av den
cirkulära ekonomin. Elen som produceras i
kraftvärmeverk är en viktig planerbar resurs
för den lokala effektbalansen i ett annars
allt mer väderberoende elsystem. Genom
kraft- och fjärrvärmen har vi ett pålitligt
system för uppvärmning som gör att el inte
behöver användas för uppvärmning.
Faktum är att kraft- och fjärrvärmen,
tillsammans med minskning av deponering
till fördel för mer materialåtervinning och

Fakta

Det här är ectogrid™
I dag avger städer stora mängder restenergi, energi som istället
skulle kunna tas tillvara och täcka stora delar av städernas behov av
värme och kyla. Vår innovation ectogrid™ gör detta möjligt genom
att koppla ihop byggnader med olika energibehov, vilket gör att
byggnaderna kan dela restenergi med varandra. På ett optimerat
sätt använder vi den energi som redan finns innan vi tillför mer.
Det här är en revolution som kommer att hjälpa oss att bekämpa
klimatförändringarna och ställa om energimarknaden.

Avgiftar samhället
I förbränningsprocessen förstörs organiska
föroreningar och oorganiska föroreningar
koncentreras till kontrollerade flöden (askor).
Genom energiåtervinning erbjuder vi därför
en miljötjänst som avgiftar samhället och
förhindrar att miljö- och hälsoskadliga ämnen
sprids till mark och vatten eller byggs in i nya
produkter.
Även om avfallsbehandlingen genom
energiåtervinning bidrar till att förstöra och
leda bort föroreningar som inte ska cirkuleras,
så ger förbränningsprocessen utsläpp som
har en miljöpåverkan. Det finns därför hårda
miljökrav som våra kraftvärmeanläggningar
med avfall som bränsle måste förhålla sig till.
Vi har kraftvärmeproduktion genom energi
återvinning på Händelöverket i Norrköping.
Där behandlas restavfall från verksamheter
och hushåll och samtidigt genereras energi
i form av värme, el och ånga. I UpplandsBro utanför Stockholm finns Högbytorp, vår
nya kraftvärmeanläggning som återvinner
energi från restavfall – energi som annars
hade gått till spillo. Det nya kraftvärmeverket
är en viktig del av vår kretsloppsanläggning
som också behandlar organiskt avfall för
produktion av biogas, kompost och biogödsel.
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En hållbar och
resurseffektiv lösning
för ESS, Brunnshög

ESS, European Spallation Source, är en sameuropeisk forskningsanläggning som byggs i
den nya stadsdelen Brunnshög
i Lund. ESS energikoncept är
mycket ambitiöst och E.ON har
fått förtroendet att vara deras
energipartner under anläggningens hela planerade livslängd, fram till år 2065. Avtalet
innebär att vi tar ansvar för att
förse den avancerade forskningsanläggningen med kyla,
tryckluft, renat vatten samt att
återvinna all överskottsvärme.
För att värma och kyla forskningsanläggningens kontor och
verkstadsbyggnader har ESS
valt E.ONs ectogrid™-koncept.
Genom att integrera både kyla
och värme med de elektriska
energiflödena skapar ectogrid™
förutsättningar för en skalbar,
högeffektiv och kapacitetsbalanserande energilösning.

Världens första ectogrid™,
Medicon Village i Lund

Medicon Village ägs av en stiftelse för forskning, innovation
och samhällsbyggande. Här
arbetar över 2 200 människor
inom life science-områdena
för att förbättra människors
E.ON // HÅLLBARHETSRAPPORT

hälsa och liv över hela jorden.
Under 2018 påbörjade vi byggnationen av världens första
ectogrid™ där, och i nuläget
sammankopplar ectogrid™
sju kommersiella byggnader
och bostadshus med varierande värme- och kylabehov.
Systemet på Medicon Village
kommer vara fullt utbyggt
under 2021.

Världens första
ectogrid™-hybridlösning,
Örebro

När JM i Örebro skulle välja
värmelösning till det nybyggda
kvarteret Slussen i Örebro, ville
de gärna ha fjärrvärme. Men
avståndet mellan det aktuella
området och fjärrvärmenätet
är långt och skulle inneburit
en hög anslutningskostnad.
Lösningen blev världens första
ectogrid™-hybridlösning. I
det här fallet anslöt vi kvarteret Slussen till det befintliga
närliggande fjärrkylanätet som
förser Universitetssjukhuset
i Örebro med kyla. Returvärmen från fjärrkylanätet blir nu
värme till de boende samtidigt
som spillkylan från kvarteret
Slussens värmepumpar hjälper
till att kyla sjukhuset.

VI HAR LÖSNINGARNA

EU:s avfallshierarki
är konstruerad utifrån
generella miljöaspekter.
Trots det finns tillfällen
då energiåtervinning
är den bäst lämpade
behandlingsformen
– för att ta hand om
rester från materialåtervinning och biologisk
återvinning och för att förhindra att material
som innehåller farliga ämnen återcirkuleras
in i samhället. På så vis fungerar energiåtervinning som ett komplement till
materialåtervinning och biologisk återvinning,
samt som en slutstation för material och
farliga ämnen som av miljö- och hälsoskäl inte
ska recirkuleras i samhället.
Hållbar kraftvärme
Energiåtervinning
kan förhindra
att miljö- och
hälsoskadliga
ämnen sprids i
samhället.

En av Europas snabbast växande storstadsregioner är
Stockholms län. Den snabba tillväxten skapar möjligheter
men innebär också utmaningar. Fler människor
betyder större efterfrågan på energi samtidigt som
avfallsmängderna ökar. Med kretsloppsanläggningen i
Högbytorp, utanför Upplands-Bro, bidrar vi på E.ON till
att lösa en del av denna utmaning. Genom att förvandla
avfall som ingen vill ha till energi som alla behöver, skapar
vi förutsättningar för en hållbar tillväxt i Sveriges mest
expansiva region.
15
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Framtidens kretsloppsanläggning i Stockholms
regionen står klar

Biogasanläggningen

Framtidens kretsloppsanläggning

SÅ HÄR BLIR
AVFALLET
NY ENERGI
Högbytorp består dels
av en biogasanläggning
och dels av en kraft
värmeanläggning. Båda
ligger i direkt anslutning
till Ragn-Sells sedan länge
etablerade återvinningsoch behandlingsanläggning.

Här utvinner vi energi ur
restavfall.
• Elen är ett viktigt
tillskott som motverkar
effektbrist i den expansiva
Stockholmsregionen
och bidrar positivt till
energiomställningen.
• Värmen distribueras som
fjärrvärme till våra kunder
i kommunerna UpplandsBro och Järfälla och gör
det möjligt för fler att få en
hållbar och bekymmersfri
uppvärmning i sina hem och
lokaler.
• Efter förbränningen går
askorna till Ragn-Sells
som återvinner metaller ur
dem, samt omhändertar de
giftiga ämnen som fanns i
restavfallet och fasar ut dem
ur kretsloppet.
Tillsammans skapar
kraftvärmeverket och
biogasanläggningen ett
kretslopp av näringsämnen
och energi – mellan stad och
land, mellan konsumtion och
produktion.
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Här rötar vi matrester och
annat organiskt material från
hushåll och företag i regionen.
Vid rötningen bildas biogas,
biogödsel och kompost.
• Biogas är ett förnybart
alternativ till fossila
drivmedel och bidrar
effektivt till att minska
utsläppen av växthusgaser
och andra miljö- och
hälsostörande ämnen från
fordonstrafiken.
• Biogödsel används för att
berika jordar i såväl ekologiskt
som konventionellt jordbruk
och ger ny näring till livs
medelsproduktionen.
• Kompost förbättrar
strukturen och ökar
mullhalten i jorden, vilket ger
förutsättningar för större
skördar.

Byggs i etapper
Den första DjupGeoanläggningen planeras att
tas i drift 2022 och vara
fullt utbyggd 2028.

VI HAR LÖSNINGARNA

Nu går vi på djupet
med uppvärmningen
Utsläppsfri energi från långt ner i berget, djupgeotermi, är en
potentiell game changer med Malmö och E.ON i spetsen. Vi
kallar det kort och gott DjupGeo! Vårt mål är att vara i drift
redan 2022 med stegvis utbyggnad och planerad full drift 2028.

17
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V

7
Så många kilometer
ner i berggrunden
sträcker sig det
slutna system
som ska ta vara på
jordens egen värme
under Malmö.

Jordens egen värme
Vi borrar två hål ner till cirka 7 kilometers
djup, med en kanal mellan dem som skapar
ett slutet system. Sedan pumpar vi ner
vatten, helt utan tillsatser, som värms
upp av jordens egen värme nere i djupet.
Väl tillbaka på ytan leder vi ut det varma
vattnet i vårt befintliga fjärrvärmesystem.
Detta utan att förbränna någon typ av
bränsle utan utsläpp, bullerfritt, och allt på
en väldigt liten yta. DjupGeo är en effektiv
metod för uppvärmning och dessutom
genererar tekniken en liten mängd el som
räcker för att driften av anläggningen ska
vara helt självförsörjande.
Idag innebär kraftvärmen att behovet
av el för uppvärmning kan undvikas
samtidigt som elproduktionen ger bidrag
till att förmildra effektutmaningen i
elsystemet. Med DjupGeo kommer vi
också att minska behovet av biobränsle i
uppvärmningen. Biobränslet kan istället
användas för att minska utsläppen i andra

Självförsörjande
DjupGeo-anläggningarna
kan även producera el och
vara självförsörjande.
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sektorer – exempelvis vid tillverkning av
förnybara fordons- och flygbränslen, eller
som råvara till bioplast, textilier eller andra
kemiska produkter som idag till största del
tillverkas av fossila råvaror. DjupGeo ger
alltså inte enbart positiva effekter direkt i
uppvärmningssektorn, utan kommer även
att bidra till att ge bioekonomin och den
cirkulära ekonomin en viktig boost.

Nya möjligheter
DjupGeo är en metod som skapar helt nya
möjligheter för hur vi värmer upp våra
samhällen, helt utan koldioxidutsläpp
eller andra utsläpp. Det är en teknik som
förändrar spelplanen för våra möjligheter
att ställa om till ett hållbart samhälle
och kunna värma upp växande städer
resurssnålt och utsläppsfritt. Vi kommer
att jobba hårt för att få ut lösningen på
bred front. Först i Sverige. Sedan i Norden,
Europa och världen.

VI HAR LÖSNINGARNA

i deltog 2017 och 2018 i en
förstudie om potentialen
för djupgeotermi i Skåne
ledd av länsstyrelsen.
Förstudien finansierades av Region Skåne
med medel från Europeiska regionala
utvecklingsfonden. Samtidigt genomförde
vi tillsammans med energibolaget St1 en
egen förstudie med fokus på Malmö.
Just nu arbetar vi vidare med att
undersöka förutsättningarna för att
anlägga Sveriges första djupgeotermiska
värmeanläggning som kan leverera
värme direkt ut på fjärrvärmenätet.
Resultaten ser mycket lovande ut. Det
bästa är att detta inte är någon avlägsen
framtidsvision. Enligt våra planer kommer
vi att kunna sätta den första anläggningen
i drift i Malmö redan 2022. Det blir den
första av fem planerade anläggningar
med stegvis utbyggnad och planerad
full utbyggnad 2028. När alla fem
anläggningar är färdigbyggda kommer
de att kunna förse Malmöborna med
utsläppsfri fjärrvärme.
Själva idén har funnits och använts
länge i områden med gynnsam berggrund,
som på Island till exempel. Men nu har
teknikutvecklingen nått en punkt där
det är tekniskt genomförbart att utvinna
jordens egna, hållbara värme – på ett
säkert och hållbart sätt, även i områden
med mer utmanande förutsättningar, som
exempelvis här i Sverige.
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Vi människor använder lika mycket energi under
ett helt år som jorden tar emot från solen på
två timmar. Det visar alltså att det finns en stor
potential för solenergi. Det handlar bara om att ha
teknik som kan ta emot energin och se till så att
den finns tillgänglig när den behövs. E.ON vill driva
på den utvecklingen och erbjuder både solceller och
hemmabatterier.

19
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Vi tar vara på
energin från solen

Högre effekt

Under 2019 lanserade E.ON
solceller för privatmarknaden
med en ny så kallad
half cell-teknik som gör att
effektiviteten i solcellerna ökar
väsentligt. E.ONs solpaneler
med den nya tekniken har en
effekt på 330 W per panel.
Jämfört med marknadssnittet
på vanliga monokristallina solpaneler, som har en effekt på
cirka 300 W, ger det en ökning
av solelsproduktionen med
hela 10 procent. Solpanelerna
har en förväntad livslängd
på 30 år, vilket innebär att en
snittkund producerar ytterligare 30 000 kWh. Omräknat i
besparingar blir det cirka
30 000 kronor. Förutom ökad
effektivitet och besparingar
innebär effektivitetsökningen
både ökad klimatnytta och
minskat resursbehov.

A

tt generera el från solceller
är ett unikt och smart sätt
att producera energi. Elen
kan produceras nästan helt
ljudlöst och solcellerna kan placeras
på ytor som annars inte används.
Exempelvis på tak, förorenad mark
eller bredvid motorvägar. Produktionen
kan ske i nära anslutning till platsen
där den ska användas vilket minskar
energiförlusterna vid överföringen. Trots
att Sveriges elproduktion nästan är helt
fossilfri är solceller en bra investering
också för klimatet. Detta eftersom
landets elsystem är sammanlänkat med
resten av Europa där stora utmaningar i
energiomställningen kvarstår. Solceller
blir också effektivare i ett kallare klimat.
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Goda morötter med
solpaneler på taket
Under 2019 började vi bygga den största
solcellsanläggningen i Skåne av sitt
slag. Det är morotsodlaren Lyckås Gård
utanför Kristianstad som vill göra sin gård
mer självförsörjande på energi. Med en
anläggning på 3 300 kvadratmeter och en
toppeffekt på 666 kW kan gården täcka en
stor del av sitt elbehov framöver.
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Hemmabatterier kan öka
självförsörjningen och kapa
effekttoppar

E.ON erbjuder även
hemmabatterier som låter
solelsproducenter spara el
som hushållet inte behöver
och istället använda den vid
annat tillfälle, till exempel när
solen inte lyser. Batteriet ökar
graden av självförsörjning och
kan i vissa fall göra det möjligt
att minska fastighetens
säkringsstorlek och elnätets
kapacitetsbehov.

VI HAR LÖSNINGARNA

Enkelt för alla
E.ON erbjuder
färdiga solcellspaket
anpassade för olika
hus- och taktyper.

Under solcellernas användning sker det
inga utsläpp alls, men vid tillverkning och
distribution av panelerna krävs energi som
medför utsläpp. Ur ett livscykelperspektiv
orsakar de paneler vi säljer klimatutsläpp
på cirka 16-60 g koldioxidekvivalenter,
CO₂e, per producerad kWh. Skillnaden
beror på vilken solcellsmodell som
används. Redan efter mellan ett och fem
års användning har solcellerna sparat
in den mängd koldioxid som släpps ut i
samband med tillverkningen av panelen.
Detta förväntas bli ännu bättre allt
eftersom produktion och distribution kan
göras med mindre utsläpp.

Hållbara
transporter
Så funkar det
1. Batteriet alstrar
likström

Mindre underhåll,
billigare att köra
Inga lokala
utsläpp

3. Växelströmmens frekvens avgör
motorns varvtal. Ökad elfrekvens =
acceleration

E-mobility med E.ON
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700

3 100

laddpunkter som
E.ON äger själva

publika laddpunkter
i Europa (med partners)

Hemmalösning för
laddning i garaget

Laddkort

Visste du att ...

Antal laddbara bilar

... elbilens hela livscykel
redan i dag är mycket
mer energisnål än
bensinbilens?

(som en del av hela
nybilsförsäljningen 2019)
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Norge: 56 %
Sverige: 11 %
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2. Växelriktaren omvandlar till
växelström som elmotorn behöver

Elfordon har mycket
högre verkningsgrad än
förbränningsmotorer

Färden mot ett
helt fossilfritt
transportsamhälle
fortsätter
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Hittas lätt
Med appen E.ON
Drive hittar man
laddstationer och kan
starta laddningar.
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Vi fortsätter satsa på att möjliggöra hållbara
transporter och resor både i Sverige och övriga
Europa. Ett av Sveriges klimatmål är att utsläppen
från inrikes transporter ska minska med 70 procent
till 2030 jämfört med 2010. Antalet fordon som
drivs på förnybar el eller på 100 procent biogas,
återvunnen av bland annat matavfall, växer
stadigt. Därför behövs också fler laddställen och
biogastankställen. E.ON har mer än 1 000 publika
laddstationer i Sverige och Danmark och finns på
ett 70-tal svenska biogastankställen. Och de blir
hela tiden fler.

M

iljözoner används redan idag
för tung trafik i åtta svenska
kommuner, och fler är på väg.
Från och med 2020 kan det
också bli miljözoner för lätta fordon som
personbilar på en del ställen. Stockholms
stad har redan infört en ny miljözon för
lätta fordon på Hornsgatan. Beroende
på hälsoaspekten kan fler miljözoner
bli aktuella. Det innebär att el- och
biogasdrivna fordon, som får köra i alla
zoner nu är extra intressanta och det visar
sig i statistiken för nyregistrerade fordon
där dessa ökar i antal.

Ladda hemma,
på jobbet eller på vägen

Med V2G kan elfordon kapa
effekttoppar i elnäten
Redan 2018 inledde E.ON ett samarbete
med Nissan och Kungsbacka kommun för
att använda elbilar för lagring av el. På
engelska kallas detta Vehicle to Grid (V2G).
Pilotprojektet i Kungsbacka är det första
testet av denna teknik i Sverige.
Under 2019 har de första laddarna
tagits i bruk i Kungsbacka. Dessa gör det
möjligt att använda lagrad el i bilarna för
att avlasta elsystemet då det har de största
effekttopparna.
Under 2020 fortsätter testdriften och
planen är att antalet laddare i pilotprojektet
ska bli 10 stycken. På sikt ska elen till
stor del produceras med kommunens
egna solceller vilket gör lösningen extra
intressant.

Eldrivna bussar på frammarsch
Det är inte bara eldrivna bilar och cyklar som
snabbt blir fler på våra gator. Även antalet
elbussar ökar i rask takt. Under 2019 sattes
160 nya elbussar i trafik och fler är på väg.
I Stockholm har beslut fattats om att sätta
200 elbussar i trafik de närmaste åren.
Att kommunerna väljer el som drivmedel
innebär att luftmiljön förbättras och att
ljudnivåerna minskar.
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Koalition för fossilfria transporter
För att nå målet i Parisavtalet krävs att
den tunga transportsektorn blir fossilfri.
Att uppnå detta senast 2050 är inte bara
möjligt, utan också ekonomiskt gynnsamt
sett ur ett samhällsperspektiv.
För att skynda på förändringstakten
bildade E.ON tillsammans med H&M, Scania
och Siemens en koalition och bjuder in andra
att delta.
Utgångspunkten för koalitionen är en
studie* som visar att det är möjligt att
uppnå fossilfria tunga transporter inom
ramen för Parisavtalet.
Under 2019 har en rapport tagits fram
som beskriver fossilfria alternativ för
tung lastbilstrafik i Sverige. Resultatet
av rapporten är bland annat att det redan
finns fossilfria alternativ, att man bör
samarbeta med andra aktörer på samma
plats i värdekedjan och ställa krav på
leverantörerna.
Koalitionen kommer att fortsätta
att bygga kunskap samt identifiera
innovationsmöjligheter och partnerskap
inom medlemmarnas verksamhet och
ekosystem som har potential att ge stor
effekt.

”Det är inte bara
eldrivna bilar
och cyklar som
snabbt blir fler
på våra gator.
Även antalet
elbussar ökar
i rask takt.”

Elvägar – en möjlighet
för framtiden
För att nå Sveriges klimatmål spelar
elektrifieringen av tunga vägtransporter en
stor roll. 2018 stod tunga lastbilar för cirka
20 procent av klimatutsläppen från inrikes
E.ON // HÅLLBARHETSRAPPORT

Fotnot: ”THE PATHWAYS STUDY: Achieving
fossil-free commercial transport by 2050 ”
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Smarta lösningar för laddning hemma
eller på arbetsplatsen, vid köpcentret eller
andra publika platser är ett stort och viktigt
satsningsområde för oss, våra kunder och
samarbetspartners.
Exempel på företagskunder som vi
samarbetar med kring laddlösningar är
McDonalds, IKEA och ICA. McDonalds
erbjuder laddning vid cirka 40 restauranger i
Sverige och under 2019 har laddningen mer
än fördubblats.
2019 öppnade E.ON sin första station i
Sverige för Ultra Fast Charging (UFC). Den
finns i Löddeköpinge, som ligger längs E6:an
mellan Malmö och Helsingborg. Ytterligare
en UFC-station byggs i Munkedal norr om
Göteborg. På dessa stationer kan man ladda
för cirka 40 mil på 20 minuter.

transporter i Sverige och transporterna
förväntas öka. Kraftiga åtgärder krävs om
utsläppen från transportsektorn, exklusive
flyg, ska kunna minska med 70 procent
jämfört med 2010, vilket är målet senast
2030.

Pilotprojektet utreder
elvägar vidare
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Smart avfall
När matavfall rötas
istället för att brännas
produceras både
biogas och biogödsel.

Biogasdrivna fordon växer i popularitet.
Redan i oktober 2019 hade 1 000 fler
biogasbilar nyregistrerats än under hela
2018. Numera kan de flesta biogasbilar
på marknaden köra 40–60 mil innan
det är dags att tanka. Och det blir allt
tätare mellan gastankningsstationerna.
I Sverige kan man tanka biogas på cirka
180 ställen.
Med E.ONs Biogas 100 minskas klimat
påverkan med 94 procent jämfört med
diesel eller bensin. En fördel är också
att mängden skadliga partiklar från
förbränningen av biogas är väldigt låg.

Här blir stockholmarnas
matavfall till biogas
E.ON producerar alltmer biogas från
hushållens organiska avfall. Vår senaste
biogasanläggning ligger i Högbytorp
(Upplands Bro), utanför Stockholm. Ett
års biogasproduktion från anläggningen
räcker till bränsle för 4 500 personbilar.
Varje matavfallspåse ger biogas som kan
driva en bil i 2,5 kilometer.

E.ON // HÅLLBARHETSRAPPORT

VI HAR LÖSNINGARNA

Under 2018 intensifierade Trafikverket
sitt arbete med att utreda och planera
för möjligheten att genomföra en stor
marknadspilot för elväg på allmän väg, för
tunga transporter i Sverige. Planen som
man arbetat vidare med under 2019 är
att genomföra ett marknadspilotprojekt
på en utvald vägsträcka. Elvägspilotens
syfte är att ge lärdomar inför ett eventuellt
nästa steg, att stegvis koppla samman
fler sträckor. Detta skulle på sikt kunna
möjliggöra ett sammanhängande storskaligt
elvägssystem för elektrifiering av tunga
transporter.
Elnätet är en möjliggörare och E.ON är
ett av de energibolag som är involverade i
kartläggningen av förutsättningarna för så
snabb och enkel eltillförsel som möjligt.

Förnybar biogas
räcker hela vägen

Vi möjliggör Sveriges
hållbara tillväxt och
välfärd med smarta
och flexibla elnät.
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M

ånga lösningar som utvecklas
i dag innebär att fossila
bränslen kan ersättas
med el. Detta tillsammans
med flera nya elektriska tillämpningar
förutsätter en ökad användning av
el. Den ska användas till exempel för
transporter, för uppvärmning och för
att erbjuda nya digitala tjänster inom
allt från underhållning och shopping till
vård och hälsa. Många av oss vill också
ha möjlighet att producera, konsumera
och sälja egen solenergi. Elnätet behöver
bli smartare för att kunna klara denna
nya energiverklighet där behovet av el
ökar och en större andel av produktionen
blir väderberoende. Styrning av effekt
kan komma att krävas för att matcha
elanvändning med produktion och
nätkapacitet. Den stora urbanisering som
pågår har också stor inverkan för elnätet.
E.ON // HÅLLBARHETSRAPPORT

De platser dit folk flyttar och där energi
används som mest, som Stockholm och
Malmö, ligger ofta långt ifrån de platser
där den storskaliga elproduktionen
sker. Redan i dag har det blivit svårt att
tillgodose tillräcklig överföringskapacitet
till regioner med hög energianvändning.
För att inte elnätet ska bli en begränsning
för samhällsutvecklingen är det viktigt att
hitta lösningar för att tillgodose tillräcklig
överföringskapacitet samtidigt som
kvaliteten och tillförlitligheten bibehålls.
Vi är stolta över att vi den 25 oktober
2019 tillsammans med regeringen och
Svenska kraftnät kunde presentera
en lösning på nätkapacitetsbristen i
Skåne, framför allt för den södra delen,
och därmed säkra både befintliga och
nya kunders elbehov fram tills dess att
stamnätet till södra Sverige är utbyggt.
Konkret innebär lösningen att Skåne får
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Vi levererar energi
där behovet finns

Ökad kapacitet
Att lösa kapacitetsbristen
i elnäten har hög prioritet
hos oss.

ökad kapacitet tack vare en kombination
av att Heleneholmsverket används som
nätkapacitetsreserv, att E.ONs lösning
SWITCH bistår med optimering av
energianvändningen i näten samt att
Svenska kraftnät har tagit fram en lösning
som stöttar upp i situationer av akut
kapacitetsbrist. Detta innebär att de nu
kända behoven av nyanslutningar kan
genomföras.

Elnäten möjliggör en
mer hållbar tillväxt

Vind och sol ökar
Under 2019 har cirka 250 MW ny
vindkraft anslutits till E.ONs elnät
i Sverige. Vi märker att marknaden
för förnybar energiproduktion är på

Stora skador efter Alfrida
Natten mot den 2 januari 2019 drog
det kraftiga lågtrycket Alfrida in över
Stockholmsregionen med stormstyrka,
25–28 meter per sekund. När det var som
värst var fler än 100 000 kunder i landet
strömlösa, varav 18 400 E.ON-kunder.
Den 10:e januari kunde det sista kända
avbrottet i vårt elnät åtgärdas.
För att minimera riskerna för elavbrott
på grund av storm arbetar vi kontinuerligt
med att vädersäkra
elnätet. Det gör vi genom
att antingen isolera
luftledningarna eller gräva
ner dem. Sedan 2005
har vi byggt om mer än
38 000 kilometer (tre
kvarts varv runt jorden).
Senast år 2025 ska hela
mellanspänningsnätet vara
vädersäkrat. Vid slutet av
2019 var 94,7 procent klart.

*M
 er information i
Effektivare
Med så kallad Dynamic
Line Rating kan förnybar
energi utnyttjas mer
kostnadseffektivt.
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analysen Färdplan fossilfri
el – analysunderlag med
fokus på elanvändningen
från North European
Energy Perspectives
Project, NEPP.
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Viktiga ord
att känna till
Nätkapacitetsbrist eller
kapacitetsbrist: Elnätets

begränsning i att överföra
inmatad effekt.

Effektbrist: Knapphet i
produktionen av el.

Elbrist: Resultatet av kapacitetsbrist eller effektbrist.
Stamnät: Det nationella
elnätet för transport över
långa sträckor, 220 000 eller
400 000 volt. Ägs av Svenska
kraftnät.
Regionnät: Det regionala
elnätet, med 40 000–130 000
volt. Ägs av några få elnäts
ägare, bland andra E.ON.
Mellanspänningsnät: El

nätet mellan regionnäten
och lågspänningsnätet, med
10 000–20 000 volt. Ägs av
landets 160 elnätsbolag.

Vädersäkring: Skydd mot
stormar och blötsnö. Vanligtvis innebär det att ledningen
grävs ner, ibland att den isoleras och då håller bättre om
träd faller på ledningen.
Över 10 000 solcellsanläggningar i E.ONs nät

Allt fler privatpersoner och
företag vill producera sin egen
förnybara solenergi. I början
av november 2019 passerades
10 000 installerade solcellsanläggningar i E.ONs elnät.
Tillväxttakten under året har
gått svindlande fort. Statligt
investeringsstöd, större utbud
av solceller och fler aktörer på
marknaden driver på utvecklingen som än så länge inte visar
några tecken på att sakta in.
Den snabbt ökande andelen
solel är goda nyheter för
energiomställningen och
klimatet. En följd av att mer
väderberoende produktion
införs i elsystemet, är ökad
övervakning av kapacitet och
elkvalitet i nätet. Detta är en
förutsättning för att utbyggnaden av solelsproduktion ska
kunna fortsätta i stor skala.
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För att Sverige ska bli fossilfritt senast
2045 bedöms elanvändningen öka kraftigt
från dagens cirka 130 TWh per år till
cirka 190 TWh år 2045*. Denna ökning,
tillsammans med mer decentraliserad
elproduktion som är väderberoende, ställer
stora krav på förnyelse och utbyggnad av
elnätet. Detta arbetar vi mycket med på
E.ON. Elnätet kräver fortsatt kraftfulla
investeringar. Vi har de senaste åren
investerat cirka tre miljarder kronor per år
i våra elnät. Stora investeringar kommer
att krävas även framöver för att få ett
driftsäkert elsystem som möjliggör ett
fossilfritt Sverige. Dessa fortsatt stora
investeringar kräver dock rätt villkor för
den reglerade elnätsverksamheten.

uppåtgående eftersom vi ständigt får
in fler förfrågningar om anslutning av
förnybar produktion till våra elnät – den
ena anläggningen större än den andra.
E.ON kan också redan nu märka
av en våg av så kallad ”re-powering”
i vindkraftsbranschen och att
vindkraftsägare väljer att förnya sina
miljötillstånd. På så sätt kan nyare
vindkraft med högre effekt byggas där
vindkraftsproduktion redan finns. En
utmaning är dock att elnäten på vissa
platser måste förnyas för att kunna
ta emot den högre effekt som de nya
vindkraftsverken ger. På E.ON ser vi att
framtida, nya lagringslösningar och teknik
som möjliggör anpassning av effekten,
beroende på hur mycket vädret kyler
ledningarna (Dynamic Line Rating), kan bli
aktuella för att kostnadseffektivt utnyttja
mer förnybar energi i landet. Vi förväntar
oss att fler kommer att vilja ansluta
havsbaserad vindkraft och förbereder vårt
elnät för detta.

SWITCH – ökad
flexibilitet för större
elproducenter och
konsumenter

Fördelning
SWITCH-projektets
teknik bistår med att
frigöra kapacitet i
elnäten.
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I

oktober 2019 nåddes en
efterlängtad överenskommelse
mellan E.ON och regeringen
där SWITCH, E.ONs digitala
handelsplats för effekt, är en del
av lösningen som tryggar Skånes
elförsörjning fram till 2024. Då beräknas
stamnätet vara utbyggt för att säkerställa
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Smart teknik
SWITCH är en del av EU-projektet
CoordiNET, där E.ON Energidistribution
ingår tillsammans med Vattenfall
Eldistribution och Svenska kraftnät. Syftet
är att hitta nya effektiva sätt att använda
elnäten genom aktiva kunder och smart,
digital teknik. Vi kommer att utvärdera
projektet kontinuerligt, målet är att utöka
omfattningen och antalet aktörer i södra
Skåne inför vintern 2020–2021.
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Det räcker med att temperaturen närmar sig noll
och vinden är svag för att bristerna i stamnätens
förmåga att överföra tillräckligt med el till södra
Skåne ska göra sig påminda. Det har inneburit att
E.ON tidigare inte kunnat garantera nya anslutningar
till växande kommuner och nya företag.

tillräcklig kapacitet. I november driftsattes
SWITCH och under vintern 2019–2020
deltog fem aktörer genom att bidra med
upp till 60 MW till det lokala elnätet i
södra Skåne när det behövs som bäst. Att
elproducenter och större elkonsumenter
mot ersättning kan dela med sig av sitt
överskott eller sänka sin elförbrukning,
möjliggör en effektivare användning av
elnätet.

Nästa generations hållbarhetshus skapas i
Malmö – med klimatsmart el från solceller på
taket, laddstolpar för laddning av elcyklar och
elbilar och värme till huset som produceras av
föreningens återvunna avfall. Vi kallar konceptet
E.ON Next.

A

tt leva klimatsmart behöver
varken vara dyrt eller komp
licerat – tvärtom. I fastigheten
på Östra Farmvägen 19 i
Norra Sorgenfri tar E.ON i samarbete
med entreprenadbolaget Cityentreprenad
fram smarta energilösningar med
innovativ teknik som gör det både enkelt
och förmånligt att ha en hållbar livsstil.
28
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Med låga insatser för bostadsrätterna
hoppas man nå förstagångsköpare och
skapa en mer hållbar och inkluderande
bostadsmarknad.

Smart härodlad energi
I fastigheten kommer kraften och elen från
huset. På taket sitter 270 kvadratmeter
solpaneler som ger de boende lokalt
producerad el. Till solcellerna kopplar vi
också smarta solcellsbatterier.
Själva poängen med ett batteri är att
de boende lagrar överskottet av husets
solelsproduktion för att använda energin
när de behöver det, till exempel på kvällen
när solen inte skiner. På så sätt blir de
mer självförsörjande på egenproducerad
hållbar el.
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Helhetslösningen
som gör det lätt
att leva hållbart

Digital fjärrvärme
Genom att tillvarata
husets lagrade värme kan
utsläppen sänkas utan
att de boendes komfort
påverkas.

Om de boende producerar ännu mer el
än vad som ryms i batteriet så säljs den
tillbaka till elnätet och kan komma andra
elanvändare till godo.

stor termos och genom att ta till vara
husets lagrade värme undviks toppar i
fjärrvärmeproduktionen. Resultatet blir
att utsläppen sänks utan att de boendes
komfort påverkas.

Molntjänsten – hjärnan
i energilösningen
I huset kommer också en molntjänst
att finnas som ser hur mycket el huset
producerar, konsumerar och lagrar – och
ser till att energin används på ett optimalt
sätt.
Molnet är som en intelligent hjärna som
talar om när det är bäst att själv använda
elen och köra igång tvättmaskinen,
diskmaskinen eller ladda elbilen – eller
om det är bättre att sälja tillbaka elen till
elnätet.
Genom smarta algoritmer sänks
energibehovet i huset och därmed minskar
de boende på både koldioxidutsläppen och
kostnaderna.

Avfall blir till ny energi

Förnybar el
All el är
förnybar.

Vi på E.ON vill bidra till att Malmö kan bli
bäst i världen på hållbar stadsutveckling.
En viktig del i detta är utsläppsfria
transporter.
På Östra Farmvägen 19 kommer vi
därför att installera laddstolpar där de
boende kan ladda elbilar eller elcyklar –
naturligtvis med hjälp av husets solel och
batterier.

E.ONs hållbara vision
I takt med att fler nya smarta hus
byggs i Malmö kommer fastigheten på
Östra Farmvägen 19 i framtiden kunna
kommunicera med andra hus som är
uppkopplade mot varandra genom olika
energisystem.
Vår vision är att våra städer i framtiden
är uppkopplade och att algoritmer
optimerar energianvändningen mellan
fastigheter, kvarter och till slut hela
städer för att minska klimat- och
miljöbelastningen och på så sätt skapa ett
hållbart samhälle på riktigt.

Solel

Batteri

Solceller
på taket.

Lagring av el som
kan användas vid
behov.

Digital värme

Smart elstyrning

Fakta

Detta gör E.ON för
bostadsrättsföreningen

E.ON tar ansvaret hela vägen,
från planering till investering,
drift och underhåll av fastighetens hela energilösning. Vårt
ansvar ligger helt enkelt i att
underlätta en hållbar livsstil
för de boende.
Föreningen kommer att
köpa alla smarta energilösningar som ett abonnemang.
Det ger bostadsrättsföreningen stor framförhållning och
trygghet samtidigt som vi på
E.ON får en morot att använda
resurser på bästa möjliga vis.

Hållbara
transporter

Laddstolpar för att
ladda bil och cykel
vid fastigheten.

Värme

Förnybar och återvunnen värme.

E.ON Next
kombinerar innovativa
energilösningar
Energin från de egna
solpanelerna täcker upp
till 70 % av fastighetens
elbehov på årsbasis. All
uppvärmning kommer
från 100 % förnybar och
återvunnen energi. Hela
systemet övervakas och
optimeras med hjälp av
avancerad teknologi.
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Värme som i realtid
justerar sig efter
husets och stadens
värmebehov med
hjälp av till exempel
väderdata och
produktionsdata.

Systemet känner
av när det behöver
ladda energi, och
när det finns överskottsenergi att
sälja till nätet.
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Mätning
och optimering
i molnet

Molntjänst som ser
hur mycket elsystemet producerar,
konsumerar och
lagrar, och ser till
att energin används
optimalt.

Visualisering

Energin som
skapas och lagras i
systemet kan följas
direkt på en skärm
i trapphuset eller i
mobilen.
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Genom att värma upp huset med energi
som återvinns från de boendes eget
restavfall tar vi vara på energiresurser som
annars skulle gå till spillo – vilket är smart
både för plånboken och miljön.
Huset kommer även att kopplas upp
mot E.ONs system för Digital Fjärrvärme.
Fjärrvärmesystemet kan liknas vid en

Ladda bilen eller
cykeln med naturen
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På väg mot halverad
klimatpåverkan 2025
2019 har vi minskat vår klimatpåverkan med 32 procent
jämfört med basåret 2017. Till största delen beror
detta på att vi har avyttrat vår gasolverksamhet.
En signifikant del i utsläppsminskningen beror
också på minskad fossil andel i värmeproduktionen
tillsammans med högre medeltemperatur.
30
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U

Klimatpåverkan från biobränslen
Cirka en tredjedel av energin som E.ON producerar
kommer från biobränslen. Vid förbränning av dessa
uppstår också koldioxid, även kallad biogen koldioxid.

Fakta

Redovisning enligt den internationella
redovisningsstandarden Greenhouse
Gas Protocol, GHG, ska göras enligt
olika så kallade scope. Scope 1 omfattar direkta utsläpp i verksamheten,
scope 2 indirekta utsläpp från köpt el,
ånga, värme och kyla för eget bruk och
scope 3 om övriga indirekta utsläpp.
700

E.ON Sverige
klimatavtryck
2019
(kton CO2)

600

500
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300

200

100

0

Scope 1
Scope 1

Scope 2

Scope 3

Produktion av värme,
kyla och ånga 

297

Elproduktion 

62

Produktion och 		
distribution av gas

10

Läckage av isolergas
och köldmedia

2

Scope 2 Intern energiförbrukning
Scope 3 Såld gas

71
345

Såld värme från externa 		
leverantörer
228
Transporter av bränsle, 		
rökgasreningsrester
och bottenaska21
Energiåtervinning av vårt
eget restavfall

2

Tjänsteresor

1

Restavfall till
energiåtervinning
En del av våra direkta
utsläpp kommer från
energiåtervinning
av fossila material i
avfall som inte går att
materialåtervinna.
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nder 2019 var E.ON Sveriges totala
klimatavtryck 1 040 kton CO2. I det ingår de
utsläpp vi själva släpper ut (scope 1, enligt
Greenhouse Gas Protocol), indirekta utsläpp
på grund av produktion av energi som vi har köpt in
(scope 2) och indirekta utsläpp som andra orsakar i vår
värdekedja på grund av vår verksamhet (scope 3).
För scope 3 har vi begränsat oss till att mäta kunders
gasanvändning, såld värme från externa leverantörer,
bränsletransporter, asktransporter, behandling av vårt
eget restavfall och tjänsteresor. Ytterligare utsläpp görs
i vår leverantörskedja där vi arbetar för att kartlägga
den påverkan. Vår största klimatpåverkan orsakades
av våra kunders förbränning av gasol och naturgas som
köpts från oss. Vi arbetar för att ersätta naturgasen med
biogas i så stor utsträckning som möjligt både vad gäller
försäljning av gas (scope 3), men även vad gäller bränsle i
vår kraftvärmeproduktion (scope 1).
Som ett led i vår förändringsresa sålde vi i maj 2019
vår gasolverksamhet till det nederländska bolaget SHL
Energy som fortsätter verksamheten.
Klimatutsläppen i scope 1 kommer bland annat
från energiåtervinning ur fossilt restavfall vid el- och
värmeproduktion. Dessa utsläpp kan förebyggas främst
genom ökad materialåtervinning, återanvändning och
minskad tillförsel av produkter baserade på fossila
råvaror.
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Så många procent har vi
minskat klimatpåverkan
sedan 2017. Till 2025 ska vi ha
minskat den med 50 procent.

Fakta

Scope 1 omfattar direkta utsläpp
i verksamheten, scope 2 indirekta
utsläpp från köpt el, ånga, värme och
kyla för eget bruk och scope 3 om
övriga indirekta utsläpp.
Scope 3
Scope 2
Scope 1
Mål 2025
1600

Totalt klimat
avtryck
2017-2019
(kton CO2)

1400

1200

1000

Vår väg mot klimatmålet 2025
2018 satte E.ON Sverige ett mål om att till 2025
minska vår klimatpåverkan med 50 procent jämfört
med 2017. I detta mål ingår både direkta och indirekta
utsläpp. I nuläget är stora delar av de indirekta
utsläppen i leverantörskedjan inte med i målet,
men vi kartlägger dessa utsläpp för att arbeta med
utsläppsminskningar även här. Klimatmålet 2025 ska
vi uppnå främst genom att byta ut fossilt bränsle i våra
kraftvärmeverk mot förnybar och återvunnen energi
och ersätta såld fossil gas med förnybara alternativ.
På det sättet minskar vi inte bara vår egen påverkan
utan hjälper även våra kunder och samhället i stort att
ställa om.

800
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Risker förknippade med klimatpåverkan
Klimatförändringarna innebär risker för hela samhället.
Med vår övergång till att sälja enbart förnybar och
återvunnen energi, minska vårt klimatavtryck och
vädersäkra våra elnät har vi redan påbörjat vår
riskminimering när det gäller klimatpåverkan. Under
2020 avser vi att arbeta vidare med riskarbetet utifrån
rekommendationerna från Taskforce on ClimateRelated Financial Disclosures, TCFD.
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Den ger upphov till global uppvärmning precis
som koldioxiden som uppstår vid förbränning av
fossila bränslen. Fördelen med biogen koldioxid är
dock att den är en del av den naturliga kolcykeln
och är hållbar så länge den kommer från hållbart
skogs- och jordbruk. I våra klimatberäkningar räknas
förbränningen av biobränsle som noll i scope 1 i
enlighet med Green House Gas Protocol. De biogena
utsläppen från E.ONs kraftvärmeverk uppskattas
totalt till cirka 970 kton CO2.
Förutom returträflis, så kommer allt biobränsle som
förbränns i E.ONs kraftvärmeverk från restprodukter
från skogsbruk, sågverk och pappersmassaindustrin.
Samtliga biobränslen kommer från Sverige och
de lokalt producerade prioriteras för att minimera
transporterna. På grund av värmen och torkan
2018 gynnades granbarkborren som lättare kunde
angripa stående granar. Detta har gjort att en större
del av södra Sveriges skogsråvara 2019 har fått
användas som bränsleved vilket bidragit till god
biobränsletillgång för E.ONs kraftvärmeverk. Detta
kan verka fördelaktigt för kraftvärmeindustrin,
men på längre sikt innebär det ojämn tillgång på
hållbara biobränslen med fluktuerande priser och
ökade svårigheter för våra samarbetspartners i
skogsindustrin.

Vi fortsätter arbetet
med att förnya Sverige
Senast 2025 ska vi sälja 100 procent förnybar och återvunnen
energi. På det sättet ställer vi om våra affärer så att vi hjälper
kommuner, företag och andra kunder med deras energimål
och bidrar till Sveriges ambitioner om att år 2045 inte ha några
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Detta menar
vi med förnybar
och återvunnen
energi
Förnybar energi
kommer från källor
som förnyas i samma
takt, eller snabbare, än
de förbrukas. Därmed
är sol- och vindkraft,
men även vattenkraft,
geotermisk energi
samt bioenergi exempel på förnybar energi.
Med återvunnen
energi avses energi
som uppkommer från
spillvärme från olika
processer. Genom att
ta vara på återvunnen energi minskar vi
behovet av nyproduktion. Energiåtervinning
genom förbränning av
avfall är också återvunnen energi. Där
ingår energi från avfall
som inte kan, går
eller bör återanvändas
eller materialåtervinnas. Detta avfall kan
innehålla fossila ursprungsmaterial. Andelen fossilt material
i avfallet beror på hur
bra vi i samhället är på
att återanvända och
återvinna men främst
på hur mycket fossila
material produkterna
som sätts på marknaden innehåller.
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V

i måste liksom alla företag
förändras med vår marknad.
Men vi har valt att inte bara
anpassa oss, utan att arbeta
proaktivt med utfasning av fossila
bränslen. Det stärker vår ställning och
visar att vi tar övergången till förnybar
och återvunnen energi på största allvar.
Vi vet att förändringen kommer att gynna
våra kunder, våra ägare och utvecklingen i
samhället.
2019 var andelen förnybar och
återvunnen såld energi 63 procent. Det
innebär en ökning med 8 procentenheter
sedan 2018.
Orsakerna till denna ökning beror främst
på att mindre spetslast behövdes på grund
av varmare utomhustemperaturer, en
större andel såld biogas och en större andel
såld el från förnybar produktion.
Andelen förnybar gas ökade under
2019 med 12 procentenheter till 43
procent. Det berodde på att vi sålde vår
gasolverksamhet och på en ökad tillgång
och efterfrågan på biogas.

Ökning i rätt riktning
2019 ökade andelen förnybar
och återvunnen såld energi
med 8 procentenheter jämfört
med 2018.

Ny anläggning i Norrköping
Av all värme, kyla och ånga som vi sålde
2019 kom 89 procent från förnybara
eller återvunna källor. Resten kom från
källor som naturgas, fossil olja, kol och
torv. Successivt kommer resterande
11 procentenheter att ersättas med
energi från förnybara eller återvunna
källor som biomassa, restavfall, biogas,
bioolja, spillvärme och värme från
rökgaskondensering. Ett exempel på
den omställningen är beslutet vi tog
2018 om att ersätta vår nuvarande
fossileldade spets- och reservanläggning
Skeppsdockan i Norrköping med en ny
anläggning driven helt på biobränsle. Den
totala investeringen i biobränslepannan,
som har 70 MW effekt, uppgår till 350
miljoner kronor.

Andel såld
förnybar och
återvunnen
energi

60 %

2017
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Fokus på minskade
utsläpp till luft och mark
Genom systematiskt förbättringsarbete
minskar vi våra miljö- och hälsofarliga
utsläpp till luft och mark.

Minskade utsläpp
E.ON arbetar systematiskt
för att minska hälsofarliga
utsläpp.

K

Stoft och partiklar

Utsläpp
till luft
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MINIMERA
FARLIGA
ÄMNEN OCH
MILJÖOLYCKOR
2019 fortsatte vi
med vårt arbete
kring kartläggning
av vilka kemikalier
som ska prioriteras
i utfasningsarbetet.
Vi för en löpande
dialog med våra
största underleverantörer av
kemikalier för att
få dem att ta bort
farliga ämnen eller
föreslå godkända
ersättningsprodukter. Detta har lett
E.ON // HÅLLBARHETSRAPPORT

till att vi har bytt ut
flera av våra farliga
kemikalier till mer
miljövänliga.
Under 2019
inträffade inga
allvarliga miljöolyckor. Däremot
ökade antalet
mindre allvarliga
miljöolyckor från
52 stycken 2018,
till 93 under 2019.
Detta beror främst
på att ett nytt
incidentrapporteringssystem har
införts och att fler
incidenter numera
läggs in i systemet.
De vanligaste
miljöolyckorna

kommer från att
vi har gjort mindre
överträdelser av
begränsningsvärden för utsläpp
och från mindre
oljespill. Genom
att systematiskt
identifiera och
hantera förorenade områden och
tidigare deponier
har vi bra kontroll
över våra miljöskulder. Vi låter även
externa experter
och revisorer kontrollera vårt arbete
regelbundet.
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väveoxider, svaveloxider
och partikelutsläpp ger
ingen negativ påverkan på
klimatet men kan, i alltför
stora mängder, leda till hälso- och
miljörelaterade skador. Svavel- och
kväveoxider har en försurande inverkan
på miljön och kan skada växt- och
djurlivet genom att näringsämnen
urlakas och farliga metaller frigörs. De
påverkar också människors luftvägar och
slemhinnor negativt. Kväveoxider leder till
övergödning vilket hotar den biologiska
mångfalden och bidrar till syrefattiga
förhållanden i sjöar och hav. Partiklar
kan orsaka andningsbesvär och andra
luftvägssymtom, men även hjärt-, lungoch kärlsjukdomar.
E.ONs direkta utsläpp står för mindre än
en procent av Sveriges totala utsläpp av
svaveloxider, cirka två procent av Sveriges
kväveutsläpp, och mindre än en promille av
utsläpp av stoft och partiklar. Vi fortsätter
med ett systematiskt förbättringsarbete
för att minska denna påverkan ytterligare.
2019 minskade luftföroreningarna från
vår el- och värmeproduktion.

Ansvar för
vårt eget avfall
E.ON Sveriges avfall består till största
delen av aska. Stora delar av den kan också
återvinnas.

V

som konstruktionsmaterial för bland
annat sluttäckning av deponier. Vid
våra kraftvärmeverk bildas det bland
annat rökgasreningsrester i form av
flygaska som till viss del används till
neutraliseringsmedel vid återfyllning av
nedlagda kalkbrott. Framöver kan det
finnas möjligheter att utvinna värdefulla
ämnen som exempelvis salter, kalium, zink
och koppar, men än så länge är inte det
ekonomiskt hållbart.
En del av askan går inte att återvinna och
deponeras därför i gamla bergrum enligt
gällande miljölagstiftning. Den största
avfallsfraktionen från elnätsaffären består
av kreosot-impregnerat virke som blivit
över efter förnyelse och vädersäkring
av elnäten. Detta virke avgiftar vi
genom energiåtervinning i våra egna
kraftvärmeverk.

HUR ARBETAR E.ON FÖR
ATT MINSK A MÄNGDEN
RESTAVFALL TILL
FÖRBRÄNNING?

E.ON Sveriges
avfall

9%

Deponi

6%

Energi
återvinning

118
kton

85 %

Material
återvinning
inklusive biologisk återvinning
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E.ON återvinner
energi ur restavfall
som inte går att
materialåtervinnas
eller återanvändas.
Energin i restavfallet återvinns och
kan nyttiggöras i
form av el, ånga,
värme och kyla till
våra kunder. Det
bästa är förstås om
vi (alla) inte generar
restavfall och istället kan förebygga
och materialåtervinna allt.
• Vi arbetar i dialog
med alla våra
avfallskunder, med
fokus på hur vi
förebygger onödigt
restavfall.
• I Hyllie, Malmö,
informerar vi fjärrE.ON // HÅLLBARHETSRAPPORT

värmekunderna om
deras genererade
restavfall och de
koldioxidutsläpp
som behandlingen
av detta restavfall
innebär, med lokala
miljövärden för boende och verksamheter i området.
• Vi informerar konsumenter om vikten
av att i första hand
konsumera hållbart
som innebär att
onödigt avfall inte
uppstår (inklusive
vikten av att minska
användningen av
farliga ämnen), i
andra hand återbruka och reparera,
i tredje hand materialåtervinna och
först i fjärde hand

lämna restavfallet
till energiåtervinning.
• Vi arrangerar
återbruksdagar
tillsammans med
olika samarbetspartners där privatpersoner genom en
gratisloppis kan låta
någon annan ta del
av sådant de inte
längre behöver. Det
som blir över körs till
återvinning.
• Vi deltar och medfinansierar utvecklingsprojekt inom
exempelvis Re:Source och Avfall Sverige
för att bland annat
skapa incitament för
mer hållbar resursanvändning.
• Vi arbetar med
politisk påverkan
för att få till stånd
effektiva medel för
minskad onödig
plastanvändning
och ökad material
återvinning.
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i är ett företag som tar hand
om avfall och återvinner det
till energi i form av värme,
el och biogas. Men vår egen
verksamhet ger också upphov till avfall. Vi
har ansvar för att minska detta och se till att
de cirkulära flödena sluts i möjligaste mån.
2019 var E.ON Sveriges totala avfall
69 kton vilket innebar en ökning med 6
procent jämfört med 2018. 56 procent
av E.ONs totala avfall klassas som farligt
avfall.
Den allra största delen av vårt
avfall består av aska som återvinns på
olika sätt. Från bottenaskan sorteras
metaller ut som kan användas för
nya produkter. Återstående del av
bottenaskan stabiliseras genom en
process i vilken koldioxid från luften
binds in i askan. Därefter används det

Biologisk
mångfald
Den biologiska mångfalden kan
ses som ett skyddsnät för oss
människor. Tack vare den är vi
mindre sårbara för plötsliga bortfall
av olika resurser som exempelvis
mat, näring, mediciner och virke.

E.ONs användning
av biobränslen
På E.ON använder vi allt mer
biobränslen. Främst är det
restprodukter från skog, sågoch pappersmasseindustrin
som används i våra värmeoch kraftvärmeverk, men vi
använder också biobränslen
i form av gaser och vätskor.
För att säkerställa att vi
använder biobränslen med
minimal negativ påverkan på
den biologiska mångfalden
använder vi oss av ett tillägg
till vår policy för leverantörer
som gäller enbart biomassa.
Enligt den får vi inte använda
livsmedel som biobränsle eller
använda restprodukter från
jordbruk om det snedvrider
livsmedelsförsörjningen på
något sätt. E.ON hämtar sina
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Livsviktig
E.ON röjer undan
fällt sly för att ge
utrymme åt växten
klockgentiana som
är livsnödvändig för
fjärilen alkonblåvinge.
FOTO: DAVID DELON

vid utvinning och transporter
av biobränslen. Dessa aspekter
kommer att bli allt viktigare för
E.ON och samhället som helhet
att beakta.

biobränslen från skogar med
skötselmetoder enligt svensk
skogslagstiftning, FSC, PEFC
eller likvärdig global standard.
Detta ska så långt som möjligt
bevara produktionskapaciteten
och den biologiska mångfalden
i skogen.

Så bidrar vi till att
rädda utrotningshotad
alkonblåvinge

Biobränslen och
klimatpåverkan
För att nyttjandet av
biobränslen inte ska ha en
negativ klimatpåverkan är det
viktigt att det inte tas ut mer
biobränslen än vad som hinner
bildas i ny biobaserad tillväxt.
Dessutom finns det fortfarande
en viss indirekt klimatpåverkan

Värd att bevara
Alkonblåvingen lägger
enbart ägg på växten
klockgentiana som
bland annat trivs i
ledningsgator.
FOTO: SANDER
VAN DER MOLEN
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Ledningsgator utgör viktiga
livsmiljöer för ett antal
hotade arter. Därför har vi
på E.ON nära kontakt med
länsstyrelser runt om i Sverige
och diskuterar hur vi ska
agera för att skapa så bra
förutsättningar som möjligt
för de djur och växter som
lever där. Under 2019 kunde
vi göra en liten insats för en
starkt hotad fjäril vid namn
alkonblåvinge i Hunneröds
mosse utanför Svedala i Skåne.
Fjärilen lägger enbart ägg på
växten klockgentiana som i
sin tur behöver näringsfattig
mark för att överleva. När vi
röjer ledningsgatorna samlar
vi därför ihop slyet i högar,
som länsstyrelsen sedan tar
hand om. För oss innebär det
några timmars merjobb – för
alkonblåvingen är det en fråga
om liv eller död.
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E

ffekterna som
kan uppstå om
den biologiska
mångfalden
minskar är svår att överblicka.
Att vi i vårt arbete alltid
värnar om bibehållen biologisk
mångfald är mycket viktigt.
När en art dör ut innebär det en
förlust som vi människor inte
kan återställa. E.ON arbetar
med denna fråga på olika sätt
för att skydda den biologiska
mångfalden. Frågan blir allt
mer aktuell.
E.ON påverkar den
biologiska mångfalden negativt
främst genom våra utsläpp av
SOx och NOx, vår användning
av biobränslen, våra byggen
av infrastruktur och positivt
genom vår möjlighet att gynna
sällsynt natur och artrikedom i
våra ledningsgator.

E.ONs övergripande vision är
”Improving people’s lives” och
en inkluderande och jämställd
arbetsmiljö är en del av det. Vi gör
ett strategiskt ställningstagande
kring vikten av mångfald och
inkludering. Detta för att möta
marknadens behov och driva vår
verksamhet framåt.
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V

i vet att ju bättre vi
blir på att tillvarata
mångfald, desto
bättre blir vi på att
förstå våra kunder. Vi är också
övertygade om att inkludering
och mångfald krävs för att
attrahera rätt kompetens och
skapa innovation, något som
är absolut nödvändigt för att
kunna möta marknaden och
driva energiomställningen.
En framgångsfaktor är att
skapa en inkluderande miljö
där alla får plats och alla kan
komma till tals. Under 2019 fick
samtliga chefer ökad kunskap
kring ”Psykologisk säkerhet”
och ”Omedvetna fördomar”
som är viktiga grunder för en
inkluderande arbetsplats.
E.ON // HÅLLBARHETSRAPPORT

Vi arbetar med långsiktiga
jämställdhets- och
mångfaldsmål: 2025 ska vi
vara lika stor andel kvinnor
och män, både bland
medarbetare och i ledande
befattningar. Vi har målet
att andelen anställda med
utländsk bakgrund ska
motsvara andelen medborgare
med utländsk bakgrund
i Sverige. Med utländsk
bakgrund avses personer som
är utrikesfödda och personer
som är inrikesfödda med
två utrikesfödda föräldrar.
Vi mäter detta en gång om
året och får uppgifterna från
Statistiska centralbyrån, SCB,
utan att veta vilka anställda
som har vilken bakgrund.

MED MÄNNISKOR I CENTRUM

Vi vill öka
vår mångfald

Jämställdhet
2025 ska lika stor
andel kvinnor och
män vara anställda av
E.ON, även i ledande
befattningar.

Jämställdhet och mångfald
Våra hållbarhetsmål betyder ingenting utan
medarbetarna. Det är alla E.ON-kollegor
och våra entreprenörer som tillsammans
arbetar för ett mer hållbart energisystem.
Vi vill skapa en rättvis och inkluderande
arbetsplats där alla känner sig välkomna
och värdefulla och där alla känner att deras
röst och bidrag räknas.
Vi står fast vid vårt ställningstagande
att alla är välkomna och att alla är lika
olika. Detta betyder att vi välkomnar alla
typer av mångfald och att vi är övertygade
om att en inkluderande arbetsplats är
mer attraktiv och utvecklande för varje
individ. Mångfald är samtidigt en strategisk
nödvändighet för verksamheten. Vi vet
att när olika infallsvinklar, bakgrunder och
färdigheter möts stimuleras kreativitet och
innovation.

Medarbetarengagemang

”Vi vill att våra
medarbetare
ska vara
ambassadörer
och sprida
ett positivt
budskap om vår
arbetsplats.”

MED MÄNNISKOR I CENTRUM

Vi har under många år mätt hur
medarbetarna ser på motivation och
engagemang för att få underlag till
förbättringsinsatser. 2018 valde vi att
mäta motivation och engagemang genom
nyckeltalen Employee Net Promoter Score,
eNPS, och detta har vi fortsatt göra under
2019.
Vi vill att våra medarbetare ska vara
ambassadörer och sprida ett positivt
budskap om vår arbetsplats. I eNPSfrågans svar ligger nyckeln till förbättring.
Förutom att få en indikator på motivation
och engagemang, är det viktigt att hitta
svar på varför medarbetaren har valt att
rekommendera E.ON som arbetsgivare
eller varför hen inte har gjort det.
Under 2019 införde vi också

Winningtemp. Det är en medarbetar
undersökning, där alla en gång i veckan får
fyra eller fem frågor skickade till sig via
mail och mobil. Frågorna är en del av ett
forskningsbaserat frågebatteri och varje
vecka slumpas frågorna som varje individ
får svara på.
Winningtemp kan beskrivas som en
temperaturmätning och förändringar i
svaren kan ses i realtid. Temperaturen
går att bryta ner bolagsvis, avdelningsvis
och i de fall då personalgrupper har
fler än fem medarbetare som svarar på
undersökningen, även till gruppnivå.
Temperaturen kan också ses uppdelat
på könsidentitet och i åldersspann.
Winningtemp kategoriserar frågor i nio
olika kategorier samt eNPS: ledarskap,
arbetsglädje, meningsfullhet, autonomi,
arbetssituation, delaktighet, personlig
utveckling, teamkänsla och engagemang.
Att mäta temperaturen veckovis i
stället för, som tidigare, på årsbasis, ger
oss möjlighet att se trender och agera
snabbare. Verktyget möjliggör en levande
dialog kring viktiga aspekter i våra
anställdas vardag.

Employee Net Promoter Score
Genom att mäta eNPS tar vi reda på hur
många medarbetare som är företagets
ambassadörer, som ser stolthet i sitt
arbete och som skulle rekommendera E.ON
som arbetsgivare till andra. E.ONs resultat
för 2018 var +27 och 2019 ligger siffran på
+24 på en skala från -100 till 100.

En mer inkluderande rekrytering
Under 2019 har vi arbetat aktivt med
att göra vår rekryteringsprocess mer

Andel kvinnor
i ledande
befattningar

2017
2018

36 %

2019

37 %

Mål
2025
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33 %

50 %

Jämlika löner
På E.ON arbetar vi aktivt för att lika
arbete ska ge lika lön. Varje år efter
genomförd lönerevision görs en grundlig
39

lönekartläggning. Dels säkerställer vi att
våra riktlinjer kring lön och förmåner är
skrivna ur ett könsneutralt perspektiv dels
går vi igenom alla löner för att säkerställa
att vi har jämlika löner. Varje år reviderar
vi våra befattningsvärderingar för att
säkerställa att våra roller bedöms på ett
korrekt sätt och även att våra löner ligger
på en jämställd och marknadsmässig nivå.

Hälsa ur ett
jämställdhetsperspektiv
Att våra medarbetare mår bra,
har möjlighet till balans i livet och
förutsättningar för en hållbar prestation
är en nödvändighet. I samhället idag ser
vi en fortsatt ökning av sjukskrivningar
framförallt av psykisk orsak. Varannan
sjukskrivning beror idag på någon form
av psykisk ohälsa och det är fortfarande
kvinnor som står för en större andel av
dessa. E.ON anser att det är mycket viktigt
att det finns beredskap, vilja samt kunskap
om att främja anställdas möjlighet att
balansera arbetsliv och övrigt liv även
utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Under 2019 har vi haft ett extra fokus
på frågan genom att utbilda chefer och
medarbetare inom ”Balans och hållbar
prestation”.
E.ON // HÅLLBARHETSRAPPORT

Balans
Att ha möjlighet att
balansera arbetsliv och
övrigt liv är viktigt ur flera
perspektiv.

MED MÄNNISKOR I CENTRUM

inkluderande. Detta har inneburit ett
systematiskt arbete med en djupgående
analys av alla steg och aktiviteter i
rekryteringsprocessen. Vi har bland annat
förändrat innehållet i våra jobbannonser till
ett mer inkluderande språk och tilltal. I vårt
Employer Brand-material har vi uppdaterat
text och bild för att på så sätt attrahera en
bredare målgrupp och nå kandidater med
olika kompetens.
Vi har som mål att alltid ha både
kvinnliga och manliga slutkandidater i
våra rekryteringsprocesser och vi följer
kontinuerligt upp resultatet. Vi har även
kompetensutvecklat våra rekryterare,
så att de kan coacha och utmana
rekryterande chefer i en mer inkluderande
rekryteringsprocess samt gått igenom
alla steg i processen för att skapa en
fördomsfri rekrytering.
Vi har fortsatt vårt engagemang med
att skapa arbetsmöjligheter genom
praktik dels för nyanlända, dels för yngre
personer samt för personer långt från
arbetsmarknaden.

Så styr vi vårt
hållbarhetsarbete
E

E.ON Sverige följer de riktlinjer
som bestäms centralt för
hela E.ON-koncernen. I de
fall där det finns skäl att
komplettera eller skärpa
riktlinjerna för hållbarhet tas
även lokala riktlinjer fram. I
E.ONs uppförandekod finns
riktlinjer för bland annat
korruptionsbekämpning,
konkurrenshantering,
informationssäkerhet,
säkerhet och hälsa. Utöver
uppförandekoden finns bland
annat följande riktlinjer för
vårt hållbarhetsarbete:
• Likabehandlingspolicy
• Resepolicy
• Alkohol- och drogpolicy
• Arbetsmiljöpolicy
• Miljöpolicy
• Brandskyddspolicy
• Bruksbilspolicy
• Sevesopolicy
(förebygga allvarliga
kemikalieolyckor)
• Inköpspolicy

Fakta

I vårt hållbarhetsarbete
tar vi hänsyn till alla
intressenter och
strävar efter att ge
våra medarbetare bra
möjligheter att bidra till
hållbarhetsfrågor som är
viktiga för dem.

Företagsledningen

Beslutar om lokala
riktlinjer, ambitioner
och mål inom
hållbarhet.

Arbetsgrupp
för hållbarhet

Fångar upp initiativ och
tankar i organisationen.
Tar fram förslag till
riktlinjer och mål.
Sammanställer
hållbarhetsdata.
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E.ONs verksamheter

Ansvarar för att
genomföra riktlinjer och
driva verksamheten så
att målen nås.
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HÅLLBARHETSSTYRNING

tt effektivt hållbarhetsarbete behöver
förankras i hela verksamheten,
uppmuntra till lokala initiativ och
styra mot gemensamma ambitioner
och mål. Det yttersta ansvaret för E.ONs
hållbarhetsarbete i Sverige har E.ON
Sveriges vd Marc Hoffmann. Vd:n och
den övriga företagsledningen fattar
strategiska beslut inom hållbarhet
för E.ON i Sverige. Arbetsgruppen för
hållbarhet består av nyckelpersoner
från olika delar av E.ON Sverige och leds av
hållbarhetschefen. De lokala E.ON-bolagen
ansvarar för att driva verksamheten så att
hållbarhetsmålen nås.

Riktlinjer för hållbarhet

Med en effektiv och säker
leverantörskedja lägger vi grunden
för att kunna erbjuda tillförlitliga
energileveranser till alla.

V

i arbetar för att de värderingar
vi har om en trygg och säker
arbetsplats och minimerad
miljöpåverkan ska genomsyra
alla led inklusive vår leverantörskedja. Att
säkerställa detta är ett mycket komplext
arbete. Många av våra leverantörer
arbetar i riskfyllda branscher och några
verkar i högriskländer. Därtill kan under
leverantörskedjorna bestå av många led.
Utöver bränsle var E.ON Sveriges största
inköpskategorier för 2019 fälttjänster
för eldistribution, anläggningsprojekt
relaterade till byggnation och inköp
41

av transformatorstationer. De tre
kategorierna stod tillsammans för cirka tre
fjärdedelar av våra inköp. För att minimera
hållbarhetsriskerna i leverantörsledet har
vi vidtagit följande åtgärder:
Vi har tagit fram en uppförandekod
för leverantörer som ingår i alla avtal.
Uppförandekoden bygger på FN:s Global
Compact-principer och är den etiska
grunden i vårt leverantörsarbete.
Vi har tagit fram miljö- och
arbetsmiljökrav för upphandling av varor
och tjänster. Dessa är minimikrav som
syftar till att säkerställa att de varor och
tjänster vi använder är säkra och miljö- och
klimatmässigt riktiga.
Nya leverantörer till oss godkänns via
ett webbaserat verktyg där leverantörer
registrerar sig och lämnar information
om sitt företag. En fördel med det är att
alla nya leverantörer måste acceptera
E.ON // HÅLLBARHETSRAPPORT
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Hållbarhet i vår
leverantörskedja

Hållbart
E.ONs avtalade
leverantörer måste
uppfylla minimikrav
för miljö- och
klimatpåverkan.

Med rättvisa affärer i fokus
För att säkerställa en långsiktig relation
med våra kunder och leverantörer måste vi
inge förtroende och visa att vi är pålitliga i
våra affärsrelationer. Vårt grundläggande
redskap för detta är vår uppförandekod
för medarbetare, som bygger på
principerna i FN:s Global Compact. För
att säkerställa att alla anställda har den
nödvändiga kunskapen om våra etiska

riktlinjer har vi tagit fram en utbildning
om uppförandekoden. Utbildningen är
obligatorisk och repeteras vart tredje år av
samtliga medarbetare. Under 2019 fick alla
E.ONs medarbetare ett informationshäfte
med tio riktlinjer – Gör det rätta. I häftet
beskrivs bland annat hur man som
medarbetare kan hjälpa till att förhindra
att korruption uppstår och hur vi avvärjer
konkurrensbegränsningar.

Säkerställa rättvisa affärer
Vår globala complianceorganisation stöttar
oss med att följa lagar och regler, interna
såväl som externa. Bland de områden
som organisationen jobbar med finns
korruptionsbekämpning, undanröjande av
konkurrensbegränsningar, insiderfrågor
samt förhindrande av penningtvätt och
överträdelser av sanktioner.
På E.ON i Sverige har vi en egen
Compliance Officer som ansvarar
för att koordinera processer och
rapportering kring aktiviteter för
att förebygga och upptäcka brott.
Dessutom ingår i uppdraget att ge råd
och vara kontaktperson för frågor om
etik i affärssammanhang. En annan
förutsättning för att säkerställa rättvisa
affärer är att alla blir medvetna om
skyldigheten att rapportera när vi
upptäcker olagligt agerande. Vi har
infört ett visselblåsarsystem där alla
anställda och externa parter har möjlighet
att anonymt rapportera eventuella
överträdelser.

Etiska riktlinjer
E.ONs uppförandekod
finns bland annat i ett
informationshäfte som
alla medarbetare har.

Kontrollerad
upphandling
Arbetsmiljö, kvalitet,
utbildning och
miljö kontrolleras
regelbundet hos
leverantörer.
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vår uppförandekod för leverantörer samt
genomgå en granskning innan de får
leverera till oss.
Vi reviderar våra entreprenörer genom
projektrevisioner och projektkontroller.
För projektrevisioner har vi tagit fram
en checklista med frågor som täcker
arbetsmiljö, säkerhet, elsäkerhet, miljö,
kvalitet och utbildning.
Varje område gås igenom och
riskbedöms, och projektet får därefter
en samlad riskbedömning för helheten.
Entreprenörerna får sedan åtgärda
de risker som hittats i samband med
revisionen. Projektkontroller är en enklare
form av revision, där ett tjugotal frågor
för arbetsmiljö, säkerhet, elsäkerhet och
miljö gås igenom. Även projekt som har
reviderats kan bli föremål för en eller flera
projektkontroller och vi har utvecklat en
applikation för att förenkla hantering och
dokumentation av både avvikelser och
genomförda åtgärder. Under 2019 utförde
vi över 813 (900) projektkontroller samt 67
(73) projektrevisioner.

MILJÖ
Klimatavtryck i Sverige
Klimatutsläpp totalt (kton CO2-ekvivalenter)
Scope 1
Elproduktion

20182017

1 040

1 465

1 530

372

510

445

62

88 77

297

414

363

Produktion och distribution av gas

10

7

4

Läckage isolergas och köldmedia

1,8

1

1

71

96

100

71

96

100

597

859

985

Såld värme från externa leverantörer

228

234

235

Såld gas

345

604

638

Intern energiförbrukning
Scope 3

Behandling av vårt eget restavfall
(energiåtervinning)
Transporter bränsle, rökgasreningsrester
och bottenaska
Tjänsteresor

2
21
1

Minskning av totala utsläpp sedan 2017 (%)

32 %

Övriga utsläpp till luft från eloch värmeproduktion i Sverige

2019

22
18

109

11
4 %

20182017

Svaveloxider (ton)

127

186

211

Kväveoxider (ton)

518

606

753

22

25

65

Stoft och partiklar (ton)

Miljöincidenter
Allvarliga miljöolyckor
Mindre allvarliga miljöolyckor

2019

20182017

0

00

93

”Klimatmålet
2025 ska vi uppnå
främst genom
att byta ut fossilt
bränsle i våra
kraftvärmeverk
mot förnybar
och återvunnen
energi och ersätta
såld fossil gas
med förnybara
alternativ.”
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31

32
Så många procent har
E.ON i Sverige minskat
sina direkta och indirekta
utsläpp jämfört med
basåret 2017. Målet är
minst 50 procent till 2025.
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Produktion av värme, ånga och kyla

Scope 2
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2019

MILJÖ
”Vår egen
verksamhet
Total mängd avfall (kiloton)
118
122
129
ger också
Andel i avfallshierarkin (%)		
upphov till
Materialåtervinning, inklusive
avfall. Vi har
biologisk återvinning
85
82
88
ansvar för att
Energiåtervinning
6
99
minska detta
Deponi
9
93
och se till att
de cirkulära
flödena sluts
Restprodukter
2019
20182017
i möjligaste
Biogödsel från biogasproduktion (ton)
8 559	-mån.”
Avfall

20182017

5 416	--

ENERGI
Energianvändning i den
egna organisationen (GWh)

407

417

426

4 067

4 921

5 577

621

1 113

1 190

3 445

3 808

4 387

0

77

78

Energiproduktion
El- och värmeproduktion i Sverige (GWh)
El
Värme, ånga och kyla
Antal vindkraftverk
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85
Så många procent av det
avfall E.ON ger upphov till
går till materialåtervinning.
I det ingår biologisk
återvinning, exempelvis
matavfall.
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Kompost (ton)

2019

ENERGI
Andel producerad energi fördelad
på energikällor ( %)
Vind och sol

0,1

10

10

8

16

14

Energiåtervinning (avfall)

36

28

26

Biobränsle

36

30

33

Övrigt

20

1717

83

81

Naturgas, olja och kol

Andel förnybar och återvunnen
producerad el och värme (%)

Andel återvunnen eller förnybar
såld energi i Sverige (%)

20182017

63

55

El

54

4958

Värme, kyla och ånga

89

84

Gas

43

3121

Såld el (TWh)

12,0

12,5

12,4

Såld värme, kyla och ånga (TWh)

5,8

6,0

6,8

Sålda gasprodukter i Sverige (TWh)

2,7

3,7

3,6

Biogas och naturgas

1,8

2,0

2,3

Gasol

0,9

1,71,3

Antal elhandelskunder (tusen)

60

86

763

679

665

Antal fjärrvärmekunder (tusen)

21

23

25

Antal gaskunder (tusen)

11	--

Antal laddpunkter i Sverige
Antal tankstationer för fordonsgas

45

2019

84

700	-68
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Såld energi

”2019 ökade
andelen
förnybar och
återvunnen
såld energi
med 8 procentenheter jämfört
med 2018.”

ENERGI
Energinät
Längd elnät (1000 km)
Antal nätanslutningar (miljoner)
Vädersäkrade elnät (%)

2019

20182017

140

137

137

1,0

1,0

1,0

94,7

93,7

91,4

28

24

32

142

120

89

2,2

2,6		

Leveranssäkerhet SAIDI (Minuter per år)
Planerade avbrott
Oplanerade avbrott
Nätförluster (%)

Antal medarbetare i Sverige (snitt)
Andel som är stolta över E.ON (eNPS) (%)
Personalomsättning (%)

2 064
24

20182017

2 007

1 967

27		6

7

Medelålder kvinnor (år)

45

44

44

Medelålder män (år)

45

45

45

2019

20182017

TRIF E.ON anställda

1,1

1,8

1,4

TRIF Entreprenörer

5,8

4,1

6,2

TRIF Combined

3,8

3,1

2,7

0

1

0

Antal arbetsolyckor som lett till dödsfall
(anställda och entreprenörer)

46

2019

7

Hälsa och säkerhet

Så många minuter
oplanerade avbrott var det
2019. Ökningen, jämfört
med tidigare år, berodde på
stormarna Alfrida och Mats.
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SOCIALT
Medarbetare

142
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SOCIALT
Mångfald

2019

20182017

Jämställdhet (%)
Andel kvinnor i ledande befattningar
Andel kvinnor i E.ON Sveriges bolags
ledningsgrupper. Energilösningar,
Energidistribution, Kundsupport,
E.ON Sverige AB
Andel anställda med utländsk bakgrund (%)
Antal bekräftade diskrimineringsfall

37

36

33

45

38

12,7

13,4

12,3

0

0

0
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