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INTRO

En hållbar framtid
skapas tillsammans
v

i på E.ON vill vara energiföretaget som möjliggör en framtid med hållbar energi. Vi gör
det med renare energi, som används på ett smartare sätt, och vi gör denna hållbara energi tillgänglig för alla våra kunder. Vår ledstjärna är Helt hundra 2025: att ställa om till en
verksamhet med 100 procent förnybar och återvunnen energi. Det högt uppsatta målet
har nu utökats med att vi ska minska vår klimatpåverkan med minst 50 procent och säkerställa att
vi har 100 procent medvetenhet om vikten av mångfald och lika rättigheter i vår verksamhet. För att
vi ska lyckas med det krävs både stora satsningar och nya innovativa idéer.
Miljöfrågan, de växande svenska storstäderna, internets påverkan och människors sätt att leva
och agera påverkar samhället – och oss som företag. Vi går en betydligt mer elektrifierad framtid till mötes. Vi kommer att se öar av mikronät, områden med lokalt producerad energi och stora
investeringar i solenergi framöver. Samtidigt utvecklas
nya elmätare som visualiserar elförbrukningen och allt
Marcs hållbara vanor
fler kör elbilar.
1. Så lite som möjligt i hemmet
Denna fantastiska utveckling kräver stora investoch vardagslivet ska gå till spillo.
eringar. Vårt mål är att all förnybar energi ska kunna
2. Handlar främst hållbara
levereras där den behövs genom att elnätet har tillräcklig
produkter och aldrig för mycket.
kapacitet. Vi måste helt enkelt framtidssäkra för kom3. Ställer om familjens färdmedel
mande behov.
och transporter till mer hållbara
Vår drivkraft är att hjälpa människor att få det bättre
alternativ.
utan att tära på naturen. För oss är det därför helt logiskt
att fortsätta utveckla hållbara städer, satsa på laddlösningar och biogasinfrastruktur för transporter, öka energieffektiviseringen och bygga ut marknaden för förnybar och återvunnen energi.
De affärsbeslut vi nu fattar kommer att gynna våra kunder, samarbetspartners, ägare och samhället som helhet. Men de största vinnarna i den här processen är klimatet och kommande generationer – våra barn och barnbarn.
För vår hållbara framtid skapar vi tillsammans.
Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige
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På god väg på
vår hållbara resa
Vårt mål är att all energi som vi producerar ska
användas smart och med hänsyn till klimatet.
egen klimatpåverkan i linje med Klimatavtalet
i Paris 2015 och säkerställa att alla känner sig
välkomna till E.ON.
För att förse våra kunder med de bästa produkterna och tjänsterna inom energi behöver vi
bland annat upphandla el, värme, bränsle, solceller, transformatorstationer, kablar, elstolpar,
entreprenörer, transporter, hyra lokaler och ta
emot restavfall.

Det här gör E.ON Sverige

▼

v

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 tas till vara på till fullo.
Vi har bestämt oss för att vi ska driva på omställningen till ett samhälle med förnybar och
återvunnen energi. Samtidigt ska vi minska vår

4

1. Bygger ut laddinfrastruktur. 2. Levererar fordonsgas. 3. Säljer
solceller till företag och privatpersoner. 4. Säljer och monterar
solcellssystem. 5. Ser till så att företag kan dela värme och kyla
smart i ett ectogrid™. 6. Levererar gasol till industrin. 7. Erbjuder
drift av elfordonspooler. 8. Distribuerar energi via el- och värmenät. 9. Producerar el från vind. 10. Gör värme och el från restavfall, biobränsle, gas och olja.
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139 000 km elnät och värmenät
(137 000 km elnät + 1 853 km
värme och kyla.)

22,2 TWh
såld energi i form av
el, värme, kyla och gas.

2 007 anställda.

Cirka 1 miljon
el-, värme-, gasoch elnätskunder.

Initiativ för hållbar utveckling
E.ON-koncernen har skrivit under FNs initiativ Global Compact och därmed förbundit sig
att ta ansvar för 10 principer kring mänskliga
rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och
korruption.
E.ON Sverige är medlemmar i initiativet
Fossilfritt Sverige som arbetar för att påskynda
omställningen till ett fossilfritt samhälle. Där
har vi antagit tjänstebilsutmaningen om att
senast 2020 enbart leasa och köpa in laddbara
bilar eller biogasbilar som tjänstebilar eller
förmånsbilar.
E.ON Sverige har tillsammans med H&M,
Siemens och Scania bildat en koalition för att
påskynda skiftet till fossilfria tunga transporter.
Vår verksamhet i Skandinavien är certifierad
enligt miljö- och arbetsmiljöledningsstandarderna ISO 14 001 och OHSAS 18 001.

”2018 gjorde vi på nytt
en grundläggande
analys som har väglett
oss i vilka frågor vi
ska fokusera på de
närmaste åren.”

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor
Våra viktigaste hållbarhetsfrågor utgörs både
av de områden där vi kan bidra mest till samhället och de områden där det finns risker för
att någon annan kan drabbas på grund av vår
verksamhet. Under 2018 gjorde vi på nytt en
grundläggande analys som har väglett oss i vilka frågor vi ska fokusera på de närmaste åren.
FNs globala mål för hållbar utveckling användes som ett ramverk för att förstå de mest
centrala hållbarhetsområdena för oss. På E.ON
tror vi att företag som bidrar med varor och
tjänster inom målbilden för de globala målen
– och som har lösningar som gör att kunderna
och samhället lättare kan nå sina hållbarhetsmål – kommer att ha en väldigt bra position för
sin framtida verksamhet.
På nästa sida beskriver vi vår hållbarhetspåverkan utifrån de globala målen.
5

E.ON Sverige

E.ON Sverige är en del av den större koncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen,
Tyskland. Hela koncernen har cirka 43 000
anställda som verkar i 10 länder. E.ONs
verksamhet är uppdelad i tre affärsområden
som jobbar med smarta distributionsnät,
innovativa kundlösningar och förnybar
energi. Vi har bestämt oss för att driva på
omställningen i energisystemet och vill göra
det enkelt att leva hållbart så att vi bidrar till
ett Sverige som drivs med hjälp av naturens
kraft och inte på dess bekostnad.
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FNs globala mål

FNs globala mål för
hållbar utveckling.

Vårt hållbarhetsarbete och ambitiösa målsättningar
är starkt kopplade till målen i FNs Agenda 2030.
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.

5.5. Säkerställ fullt deltagande för
kvinnor i ledarskap och beslutsfattande.

På E.ON liksom i leverantörsledet är det viktigt med jämställdhet inte bara ur ett rättviseperspektiv utan
också för att på bästa sätt ta tillvara på perspektiv och kreativitet.

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

Vi producerar, distribuerar och säljer energi i form av el, värme, kyla, ånga och gas. Vi har ett mål om
att leverera 100 procent förnybar och återvunnen energi till senast 2025. Våra energilösningar bidrar
dessutom till högre energieffektivitet i samhället.

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. Uppgradera 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.

10.2. Främja social, ekonomisk
och politisk inkludering.

På E.ON arbetar vi aktivt för att skapa och bibehålla en öppen och inkluderande miljö.

7. Energi.

9. Hållbar industri,
innovationer och
infrastruktur.

10. Minskad
ojämlikhet.

Vi har också ett aktivt partnerskap med Boost by FC Rosengård i Malmö. Målet är att underlätta
för unga att integreras i samhället.
11. Hållbara städer
och samhällen.

13. Bekämpa klimatförändringarna.

11.2. Tillgängliga hållbara transportsystem
för alla.

Vi tillhandahåller laddinfrastruktur för elfordon och biogas från återvunnet matavfall till gasfordon.

11.6. Minska städers miljöpåverkan.

Vår avfallstjänst ger upphov till utsläpp till luften, men bidrar samtidigt till att minimera riskerna för att
plaster och gifter sprids i natur och hav. Våra smarta värmedelningslösningar gör att vi kan ta tillvara på
överskottsenergi och använda den där den efterfrågas.

13.1. Stärk motståndskraften mot och
anpassningsförmågan till klimatrelaterade
katastrofer.

Vi erbjuder många energilösningar som förenklar övergången till ett fossilfritt samhälle. Samtidigt
orsakar vi klimatutsläpp i flera delar av värdekedjan. Vi har därför ett mål om att minska dessa
med 50 procent till 2025.
6

E.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2018

OM E.ON SVERIGE

”Vi arbetar för att de värderingar vi har om en trygg
och säker arbetsplats och minimerad miljöpåverkan
genomsyrar alla led i verksamheten.”
Vi skapar en trygg leverantörskedja
Vi arbetar för att de värderingar vi har om en
trygg och säker arbetsplats och minimerad
miljöpåverkan genomsyrar 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 underleverantörskedjorna bestå av många led.
Utöver bränsle var E.ON Sveriges största
inköpskategorier för 2018 fälttjänster för
eldistribution, anläggningsprojekt relaterade
till byggnation och inköp 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 är en integrerad del av alla avtal.
Uppförandekoden bygger på principerna i FNs
Global Compact och är den etiska grunden i vårt
leverantörsarbete.
• Vi har tagit fram miljö- och arbetsmiljökrav
för upphandling av varor och tjänster. Dessa

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 2018 utformade vi särskilda miljökrav
för upphandling av transporter och vi utförde
över 900 projektkontroller samt 73 projektrevisioner.

är minimikrav som syftar till att säkerställa att
de varor och tjänster vi använder är säkra och
miljö- och klimatmässigt riktiga.
• Vi prekvalificerar samtliga nya leverantörer. 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
behöver acceptera vår uppförandekod för leverantörersamt 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 därefter åtgärda de risker som hittats i samband
med revisionen.
Projektkontroller är en enklare form av
revision, där man går igenom ett 20-tal frågor
för arbetsmiljö, säkerhet, elsäkerhet och miljö.

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 FNs Global
Compact, innehåller riktlinjer för lagenligt uppträdande och hur vi hanterar affärsetiska frågor
och skapar hållbara relationer.
Alla medarbetare är ansvariga för att leva
enligt våra värderingar och agera korrekt och i
enlighet med gällande lagar och interna regler.
För att säkerställa att alla har den nödvändi7

ga kunskapen om våra etiska riktlinjer har vi
tagit fram en utbildning om uppförandekoden.
Utbildningen är obligatorisk och repeteras vart
tredje år av samtliga medarbetare.
Vi har en global Compliance-organisation
som ska säkerställa att vi följer alla lagar och
förordningar samt våra interna policyer. Bland
de områden som Compliance-organisationen
arbetar med finns korruption, konkurrenslagstiftning, extern representation och insiderfrågor.
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.
E.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2018
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Våra medarbetare
gör skillnad
Karin Öhrström, Head of
Customer & Sales i Malmö
”Teknik, affärer, kunder, samhälle.
Det är i den brytpunkten jag vill
befinna mig. Det är roligt att driva
samhällsbyggnadsfrågor, att göra
något som konkret blir bättre.”

Jonas Lind, produktionschef,
Händelöverket i Norrköping
”Om man inte drar åt samma håll,
om man inte hittar rätt roll åt rätt
person och låter hen utvecklas i
den rollen så kommer man inte
att nå framgång”

Att leva som vi lär är en viktig komponent i vår resa mot att
bli Helt hundra 2025 och det finns ett stort engagemang för
hållbarhetsfrågor hos våra medarbetare.

v

i är många som i vår yrkesroll väljer flyget för möten runt om i landet – med en stor
miljöpåverkan som följd. Men det finns också de som av klimatskäl väljer tåget i första
hand. Harald Andersson som jobbar med energisystemanalys på E.ON är en av flera på
företaget som reser en hel del i jobbet och gärna väljer tåget framför flyget.
– Jag tycker att tåget är ett fantastiskt färdsätt. Restiden är oftast nästan densamma som flyget
om man räknar med transporterna till och från flygplatsen och väntetiderna. Men möjligheterna
att använda restiden till arbete är så mycket bättre. Sedan känns det ju bra för klimatsamvetet
inte minst när man ser vilken skillnad i koldioxidutsläpp som just mina resor har gett, säger Harald
Andersson.
Han arbetar med energisystemanalyser till vardags. Han vet hur komplext ett energisystem är
och förstår utmaningarna och vinsterna med en energiomställning mot ett fossilfritt samhälle.
– Men det är många fler än jag som tar tåg eller nattåg i tjänsten. På E.ON finns det många kollegor som har upptäckt nattåget och regelbundet använder det mellan Malmö och Stockholm.
SJ skickar varje år ut en miljökalkyl för utsläpp baserade på Harald Anderssons resta kilometer
för föregående år. Förra året reste han 33 564 km och genom att välja tåget så motsvarade hans
CO2-utsläpp långt mindre än ett kilo. Hade han valt bilen så hade siffran varit över 2 000 kg och
med flyget mer än 5 000 kg.
Enligt SJ ökar tågresandet i Sverige och även intresset för nattåg ökar. För nattåg finns olika
biljettyper och enligt E.ONs resepolicy får man välja första klass när resan överstiger tre timmar. Så
är man ute i god tid kan man boka en biljett med egen tåghytt och både toalett och dusch.
– När man sedan kommer fram till Stockholm eller Malmö så väntar en hotellfrukost i anslutning
till stationen. En bra start på dagen helt enkelt och man är samtidigt i väldigt god tid till mötet,
säger Harald Andersson.
8
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Azras hållbara vanor

1. Kör elbil då den är mer miljövänlig. Grädden på moset är
att den laddas medan jag sover.
2. Handlar ekologiskt så mycket som möjligt av både hälsooch miljöskäl. Dessutom tycker jag att det smakar godare.
3. Sorterar sopor, då jag anser att Avfallstrappan är en viktig
del i ett hållbart samhälle.

Örebros hopp
för framtiden
Azra Sapcanin leder omställningen till enbart
förnybar och återvunnen energi för E.ON i Örebro.

s

ommarvärmen dubbleras när vi kliver in i Åbyverkets väldiga salar. Det är mäktigt
– som en mix av en katedral och en raketbas i en James Bond-film. Azra Sapcanin
visar runt. Hon är head of production, chef för Örebrotraktens system för produktion av värme, kyla och el. I dag drivs staden till 90 procent av förnybar och
återvunnen energi. Målet är 100 procent senast 2025.
– Örebro är den gröna fågeln inom E.ON. Det lilla som är kvar av det fossila är en utmaning, vi har flera små anläggningar där vi måste experimentera oss fram, säger Azra Sapcanin
medan hon visar runt i Åbyverket.
Sex år till 2025 kan kännas som all tid i världen, men det är faktiskt ont om tid. Det gäller
att byta till bioolja eller bygga om anläggningarna för biomassa. Att Azra Sapcanin är peppad
inför att göra omställningen går inte att ta miste på.
– Vi måste ha modet att ta beslut och genomföra dem. Samtidigt ska vi lyssna på våra
kunder och deras önskemål. Men ju mer vi jobbar med detta, desto fler lösningar och idéer
kommer fram. För en produktionsmänniska som jag är det spännande.

9
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VÅRA
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Nu höjer vi ribban
för Helt hundra 2025
Utöver att enbart sälja 100 procent förnybar och återvunnen energi
lägger vi nu till ambitioner för klimat, mångfald och inkludering.

Vi ska enbart sälja förnybar och
återvunnen energi
Vår målsättning att år 2025 enbart sälja förnybar och återvunnen energi kan vid en första

anblick tyckas enkel. Men det finns stora utmaningar i detta mål, som till exempel att det ska
finnas tillräckligt med förnybar och återvunnen
el i Sverige till ett pris som får även priskänsliga
kunder att välja detta.
Vi vill inte heller att en större andel förnybar
och återvunnen energi i Sverige ska innebära
lägre leveranssäkerhet eller begränsningar för
företag att etablera sig eller utöka verksamheten i Sverige.
2018 var vår totala andel såld förnybar och
återvunnen energi 55 procent. Att andelen
minskade 2018 jämfört med 2017 beror främst
på stor efterfrågan på övrig fossilfri el med
lägre pris.
Utvecklingen på sikt går åt rätt håll. Andelen
såld förnybar och återvunnen energi har gått
från 46 procent 2015 till 55 procent 2018. Den
främsta orsaken till det är att vi helt slutade
sälja el producerad från fossila bränslen.

100 procent
såld förnybar
och återvunnen
energi 2025

57 %

60 %
55 %

46 %

▼

å

r 2015 satte vi vårt första huvudmål för Helt hundra. Det innebär
att vi senast 2025 endast ska sälja
förnybar och återvunnen energi. Målet har visat sig vara utmanande, men
samtidigt sporrande och engagerande för alla
våra medarbetare. Det har gjort det ännu mer
meningsfullt för oss att gå till jobbet varje dag
eftersom det tydligt bidrar till vårt huvudsyfte;
att förbättra människors liv.
Vi kände ändå att vi ville och behövde göra
ännu mer för en hållbar utveckling. Därför breddade vi under 2018 vårt nuvarande 2025-mål
med ytterligare delmål för klimat, mångfald och
inkludering.

Mål 2025:
100 %
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2015

2016

2017

2018 var vår totala
andel såld förnybar
och återvunnen
energi 55 procent.
Att andelen minskade 2018 jämfört med
2017 beror främst på
stor efterfrågan på
övrig fossilfri el med
lägre pris.

2018
E.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2018

VÅRA AMBITIONER

2017: 1 514
kton CO2e

Andel kvinnor
i ledande
befattningar
50 %

Mål 2025:
757 kton CO2e

36 %

Andel med
utländsk
bakgrund 2018
24,9 %
13 %

50 procent
minskad klimat
påverkan 2025
2018

Vi ska halvera vår
klimatpåverkan till 2025
Vi har bestämt oss för att vi ska minska vår klimatpåverkan med 50 procent till 2025 jämfört
med 2017.
Enligt forskarna måste utsläppen i världen
minst halveras vart tionde år. Detta för att med
relativt stor säkerhet undvika att klimatets
jämvikt förändras med minskade möjligheter
till försörjning av mat och färskvatten, höjd
havsvattennivå och kraftigt ökad migration som
följd. Denna takt av utsläppsminskning kallas
för The Global Carbon Law.
Nu vill vi på E.ON minst halvera vår klimatpåverkan under åtta år. I vårt mål ingår påverkan
utifrån de utsläpp vi själva gör, de utsläpp som
görs på grund av energin vi köper in, utsläpp

Målet till år 2025 är
att andelen anställda
med utländsk bakgrund ska motsvara
andelen medborgare med utländsk
bakgrund med +- 2
procentenheter.

”En framgångsfaktor
för högpresterande
företag är att själva
sammansättningen
av medarbetare ska
reflektera samhället.”

Mål
2025

från transporter och tjänsteresor samt utsläpp
våra kunder gör när de förbränner bränslen de
har köpt av oss. En stor del av vår minskade
klimatpåverkan kommer att ske genom att vi
enbart ska sälja 100 procent förnybar och återvunnen energi senast från och med 2025.

Vi vill öka vår mångfald
För oss är mångfald inte bara en strategisk
tillgång – det är en nödvändighet för att vi ska
kunna driva vår verksamhet framåt.
Den omställning av energimarknaden som vi
är med och leder förutsätter att vi släpper fram
nya tankesätt och skapar en kultur där olika
kompetenser arbetar tillsammans.
Vi har antagit ett nytt övergripande mål för
mångfald och inkludering som innebär att alla
11

E.ONs
medarbetare

Sverige

anställda ska känna att de kan bidra till en inkluderande arbetsplats med främjad mångfald
tillsammans med chefer och kollegor.
En framgångsfaktor för högpresterande företag är att skapa en inkluderande miljö där alla
får plats och alla kan komma till tals. Därför har
vi satt upp målet att vi senast 2025 ska ha lika
många kvinnor som män i ledande befattningar.
Utifrån det perspektivet har vi också satt
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 får uppgifterna från SCB utan att veta vilka anställda som
har vilken bakgrund.
E.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2018
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The challenge is .on
Samhället förändras kontinuerligt och för att vi på E.ON ska
kunna agera på förändringarna måste vi förstå hur de påverkar
oss och vår omvärld. Här är fyra av de hållbarhetsrelaterade
tendenser vi ser och vill agera på.

Klimatförändring

Svenskarnas engagemang i klimatfrågan
är mycket stort och i en undersökning,
gjord av Naturvårdsverket 2018, säger 78
procent att de tror att de själva kan göra
något för att bromsa klimatförändringen.
Ökat tågresande, minskat köttätande
och inte minst ett stort klimatengagemang bland ungdomar visar att viljan att
agera växer.
På E.ON utökar vi nu vårt klimatarbete
genom att fördjupa oss i vår egen klimatpåverkan i hela värdekedjan. Vi har satt
ett mål om att halvera E.ONs klimatpåverkan på åtta år. Fokus på förnybar och
återvunnen energi samt andra smarta
lösningar, som underlättar energiomställningen, tar oss närmare visionen om ett
klimatpositivt energisystem i Sverige.

Lokal försörjning

Inkludering

I början av 1990-talet producerades 75
procent av landets livsmedel i Sverige, i
dag är siffran 50 procent enligt LRF. Men
pendeln har börjat svänga och intresset
för närproducerad mat växer, liksom för
lokalproducerad energi.
Tack vare billigare teknik och enklare
regelverk ökar antalet privatpersoner och
företag som producerar egen energi med
hjälp av solceller snabbt.
Redan i dag testas lokal självförsörjning för hela samhällen med hjälp av
energiproduktion och mikronät.
Vi på E.ON möjliggör mer lokal energiförsörjning på flera sätt. Bland annat
med solceller, batterier för lagring av
solenergi, laddlösningar för elfordon och
energiåtervinning från restmaterial.

Offentlig statistik och undersökningar
från bland annat Skolverket och SCB visar
att ojämlikheten bland barn i Sverige
ökar. Barnombudsmannens undersökning
från 2018 visade att barn som växer upp
i kommuner och förorter som statistiskt
sett har sämre skolresultat, ekonomi och
hälsa än övriga landet upplever att de har
sämre möjligheter än andra barn.
Vi på E.ON vill att alla ska känna sig
trygga och ha en plats i samhället. Därför
stödjer vi initiativet Boost by FC Rosengård i Malmö som riktar sig till särskilt
utsatta ungdomar.
Vi är också en av initiativtagarna till
nattvandring.nu som arbetar för ett tryggare samhälle och bättre kontakt mellan
unga och vuxna.
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Digitalisering

I dag är digital teknik en naturlig del av
vår vardag och för de flesta människor är
det en självklarhet att inhämta information och kunskap via digitala plattformar.
På E.ON ser vi att kunderna vill ha
större insikt om sin energianvändning
och vad de kan göra för att minska den. Vi
tillhandahåller därför digitala verktyg där
kunden kan följa sin energikonsumtion
och i vissa fall även styra den. Ett exempel är E.ON-appen, som bland annat visar
energiförbrukning, fakturor och avtal
samt ger uppdateringar om avbrott.
Under 2019 planerar vi att lansera
E.ON Home, en digital plattform utvecklad av E.ON och Microsoft, som gör
det möjligt att samla ihop och styra ett
hushålls alla energiapplikationer.

E.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2018
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Hållbara
staden
Vi har utvecklat koncept
för att möta de hållbarhetsutmaningar som skapas när
allt fler flyttar till städerna.

d

å en stor inflyttning förväntas står
städerna inför stora hållbarhetsutmaningar. 70 procent av världens
befolkning förväntas bo i stadsområden 2050, enligt UNDP i Sverige.
Bland utmaningarna finns element som
stadsplanering och utveckling, medborgarnas
engagemang, socioekonomisk utveckling,
vatten- och avloppstjänster, livsmedelsförsörj-

erfarenhet av hållbar stadsutveckling. Redan
vid bomässan i Malmö 2001, Bo01, var vi med
och ansvarade för utveckling och drift av ett
energisystem försörjt av 100 procent förnybar
energi.
Detta ledde senare till att vi tillsammans
med Malmö stad och VA SYD undertecknade
ett klimatkontrakt och utvecklingen av Hyllie
– den mest klimatsmarta stadsdelen i regionen

ning och materialanvändning, avfallshantering,
transport och energi.
Vi på E.ON Sverige har tillsammans med
andra partners utvecklat ett koncept för att
lösa dessa utmaningar. Det består av en beprövad plattform för samarbete, testbädd för
innovation och lösningar för hållbar energi och
mobilitet.
Konceptet har utvecklats utifrån vår långa
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– påbörjades. Därefter har liknande projekt i
exempelvis stadsdelarna Sege Park i Malmö och
Sigtuna Stadsängar i Stockholm utförts med
bland annat solfångarparker, bergvärmepumpar
och ett modernt lågvärmenät som en del av de
klimatsmarta och effektiva energilösningarna.
Vårt koncept är dessutom skalbart från nivån
för enskilda byggnader till att appliceras på en
hel stad.
E.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2018
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I Hyllie skapas Malmös mest
klimatsmarta boende med
bland annat solceller, smarta
nät och elbilspool.

Framtidens
energilösningar
Vi hjälper våra kunder att använda energi på ett mer
effektivt sätt och därmed minska deras klimatpåverkan.

”Alla våra tekniska
lösningar ska utgå
från de boendes
behov och underlätta
en hållbar livsstil.”

ska generera mer energi än vad huset förbrukar.
Fastigheten byggs i Hyllie och är ett samarbete
mellan oss och byggföretaget Serneke.
Andra spännande energilösningar är planerade. Till exempel att låta hissarna generera el
vid användning, att använda elbilar för att lagra
energi och att koppla upp hela fastigheten för
att styra, mäta och optimera el och värme. Alla
tekniska lösningar ska utgå från de boendes
behov och underlätta en hållbar livsstil.
Byggstart i Hyllie planeras bli under 2019
vilket innebär att byggnaderna preliminärt kan
stå färdiga i början av 2021.

Vi bygger ett av Europas största
landbaserade vindkraftspark
2018 fattades beslut om att vi kommer att
bygga en av Europas största landbaserade
vindkraftsanläggningar i Sverige.
Vindkraftsparkerna, som ligger cirka 4 mil
nordväst om Härnösand, och utgörs av de två
projekten Hästkullen och Björnlandhöjden, får
en installerad effekt på 475 megawatt, vilket
ger energi motsvarande all hushållsel i hela

Nästa generations energihus
Solceller, smarta nät, energiåtervinning,
elfordonspool och ett energicommunity. Det är
några av ingredienserna i ett flerfamiljshus som
14

Västernorrland. Hästkullen och Björnlandhöjden ligger i ett skogsbevuxet och kuperat
område med utmärkta vindförhållanden. Vindkraftsparkerna kommer att vara utrustade med
114 turbiner från den tyska tillverkaren Nordex.
Turbinernas effekt varierar mellan 3,9 och 4,4
megawatt.
Vindkraftsparkerna kommer att byggas
gemensamt med det schweiziska bolaget Credit
Suisse Energie Infrastructure Partners. Credit
Suisse har 80 procent av det gemensamma
projektbolaget, medan vi kommer att bygga och
driva vindkraftparkerna och behålla en andel på
20 procent. Den totala investeringen uppgår till
drygt 5 miljarder kronor.

Först ut med koldioxidneutral lösning
Som första energibolag i Sverige har vi investerat i en innovativ produkt från Siemens, som
ersätter växthusgasen SF6 med ett koldioxidneutralt isoler- och brytmedium.
Lösningen implementeras i vårt ställverk i
Fårhult utanför Västervik, som ska stå klart i
mitten av 2020.
E.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2018

▼

v

i erbjuder smarta energilösningar
med målet att hjälpa våra kunder
att använda energi på ett effektivt
sätt och minska deras klimat- och
miljöpåverkan. Exempel på detta är solceller på
taket, laddstolpar i garaget och applikationer
som ger kunden koll på energiförbrukningen
och kostnaden direkt i mobilen.
Andra exempel är elmätare som möjliggör
visualiseringen av förbrukningen i realtid, system som hjälper grannhus dela värme och kyla
med varandra, applikationer som låter husets
fjärrvärmecentral kommunicera direkt med
produktionen och kapa effekttopparna.
Det finns även programvara som samlar data
om kundernas energibeteende och kombinerar
information med väderprognoser och uppgifter om tillgång till förnybar el, så att elen kan
användas där den behövs mest.

DET HÄR GÖR VI

”Med sina 955 solpaneler är TePes anläggning
Malmös största, tillika den största som vi har
installerat i Sverige. Varje år beräknas den
producera cirka 220 000 kWh el.”

Allt ljus på solceller
Att 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.
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
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.
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Rekordstor elproduktion i Malmös
största solcellsanläggning
Allt fler företag väljer att investera i solceller,
både för miljöns och ekonomins skull. Kunder
som satsar på solceller gör en investering för
miljön och klimatet, men också för den egna
plånboken. Många ser fördelar med att vara
mindre beroende av vad som händer på elmarknaden i stort.
I Skåne finns numera ett antal riktigt stora
solcellsanläggningar. En av dem är TePes
anläggning som stod klar i början av 2018. Med
sina 955 solpaneler är den Malmös största, til�lika den största som vi har installerat i Sverige.
Varje år beräknas den producera cirka 220 000
kWh el, ett mål som nåddes redan i oktober
2018.

Vi förvärvar Solar Supply Sweden
Under 2018 förvärvade vi Solar Supply Sweden,
ett grossistföretag som specialiserat sig på
solcellsprojekt i Sverige. Företaget grundades
2011 med målet att förändra solcellsmarknaden
genom att skapa en effektiv distributionskanal
för solcellskomponenter till grossister, installatörer och entreprenörer.
Med Solar Supply som en del av koncernen
kan vi ytterligare förbättra våra solcellserbjudandena och öka servicegraden.
E.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2018
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Sveriges första lokala energisystem
I byn Simris har Sveriges första lokala energisystem
skapats med hållbar energi från vind och sol. Här kan
de boende uppleva hur det är att vara självförsörjande.

m

itt bland gröna åkermarker, kohagar
och bondgårdar ligger den lilla pittoreska byn Simris. Med knappt 200
invånare, en kyrka från 1100-talet
och en blomstrande handelsträdgård är den
som tagen ur ett vykort från Österlen.
Denna sensommardag går Patrik Nilsson ut
mot fälten på sin sedvanliga promenad med
hunden Rocky. Han arbetar till vardags skift
inom plastindustrin i närliggande Simrishamn,
men är ledig för dagen.
Vid en bänk som är märkt med ”Simris byalag” stannar han och Rocky till och pekar upp
mot det stora vindkraftverk som snurrar några
hundra meter framför dem.

– Tänk att allt det här försörjer vår by med
el, säger Patrik Nilsson och fortsätter upp på
grusvägen mot anläggningen.
Här, precis utanför Simris, har Sveriges
första lokala energisystem skapats. Under
en testperiod ska det lokala energisystemet
göra byn helt självförsörjande vad gäller elenergin – med endast 100 procent förnybar
och lokalproducerad el i nätet.
Att det lokala energisystemet hamnade just
här i Simris har en enkel förklaring. Här finns
ett av Sveriges bästa vind- och solförhållanden och det hade idealiska förutsättningar i
form av en färdig anläggning med solceller och
vindkraft.

Det lokala energisystemet har rönt stor
uppmärksamhet i Sverige men också internationellt. Bland annat har det utsetts till
föredöme av en internationell jury när det
gäller att använda smarta elnät i energiomställningen.
Priset delades ut vid det internationella
energiministermötet i Köpenhamn CEM9 i
samband med Nordic Clean Energy Week.
– Av praktiska skäl har vi valt att ha
testanläggningen i Skåne, men avlägsna
byar och anläggningar är ett möjligt
användningsområde för tekniken framöver, säger Johan Mörnstam, vd E.ON
Energidistribution.

Det lokala energisystemet i Simris

Det lokala energisystemet i Simris är ett
pilotprojekt som testar att göra en liten ort
på landsbygden självförsörjande på el från
solceller och vindkraft under avgränsade
perioder. I projektet ingår även att styra
effektuttaget för några hushåll genom att
erbjuda dem solcellsinstallationer tillsammans med batterier och/eller styrutrustning
för värmepumpar och varmvattenberedare.
Projektet startade 2017 och var femte vecka
är de 150 hushållen i Simris självförsörjande
på el. Projektet drivs av E.ON med stöd från
EU och Interflex.

Patrik Nilsson
tycker att det är
spännande att ett
litet samhälle som
Simris får ta del av
ett så unikt projekt.
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Vi ställer om till
fossilfria transporter
För att transportsektorn ska kunna minska
sina utsläpp arbetar vi både med förnybara
lösningar och effektivare användning av energi.

Samarbete kring ellagring i bilar
Under 2018 inledde vi ett samarbete med
Nissan och Kungsbacka kommun för att
använda elbilar för lagring av el, på engelska
Vehicle-to-grid eller V2G. Detta blir det första
försöket i Sverige av denna teknik.
V2G-laddare är en typ av snabbladdare
som, utöver laddning av elbilar, fungerar som
backup av el bland kommunens fastigheter och,

i framtiden, som stabilisering av elnätet. Det
gör det också möjligt att bättre nyttja elen när
den är billig och använda den lagrade elen när
priset är högt. En lösning som är hållbar ur både
ekonomisk synvinkel och för miljön.

Laddinfrastruktur byggs i Europa
Förutom att vi erbjuder smarta laddlösningar
för villor, flerfamiljshus, företag och andra
arbetsplatser är vi mycket engagerade i utbyggnaden av den publika laddinfrastrukturen
i Europa.
Flera tusen laddpunkter och nära 100 snabbladdningsstationer finns från Stockholm och
Oslo ända ner i Danmark. Och fler är på väg.
Dessutom bygger vi Ultra Fast Charging
stations tillsammans med företaget Clever i
Danmark; varav två av dessa i Sverige under
2019. Snabbare laddning och fler laddstationer
förenklar vardagen för elbilister.

▼

v

år devis för hållbara transporter
är att det ska vara enkelt att köra
fossilfritt. Det gör vi genom att
utveckla lösningar för el- och biogasmobilitet där samarbete är en nyckel för att
erbjuda våra kunder goda alternativ.
Miljövinsterna är stora: elbilar är energieffektiva och kan drivas med förnybar el. Biogas är
ett förnybart bränsle som kan produceras från
organiskt avfall.
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”Med vår Biogas 100
minskas klimatpåverkan med
94 procent jämfört med att
köra på diesel eller bensin.”
Malmös första elbussprojekt
Under hösten 2018 fick Malmö sina första 13
elbussar – för tystare, bekvämare och mer hållbara resor i staden. Vi levererade ett laddsystem till bussdepån på Bulltofta i Malmö.
Dels byggdes en laddstation där bussarna
kan laddas vid depån, dels kompletterades
depåns elanslutning för att täcka det utökade
effektbehovet. Elbussarna från Volvo drivs med
förnybar el och är betydligt tystare än bussar
med förbränningsmotor.

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 har fyra
bolag – E.ON, H&M, Scania och Siemens – bildat en koalition och bjuder in andra att delta.
Utgångspunkten för koalitionen är studien
”The Pathways Study: Achieving Fossil-free
Commercial Transport by 2050”. Studiens
slutsats är att det är möjligt att uppnå fossilfria
tunga transporter inom ramen för Parisavtalet.
För att komma dit krävs dock att näringsliv
och politik går samman, påbörjar förändringen
och ser till att den sker i en historiskt snabb
takt. Näringslivsaktörer går därför samman
som en röst för att påverka allmänhet och poli-

tik, med sikte på att skapa optimala förutsättningar för en ömsesidigt fördelaktig förändring
inom transportsektorn.
Koalitionen kommer att fortsätta att bygga
kunskap samt identifiera innovationsmöjligheter och partnerskap inom medlemmarnas
verksamhet och ekosystem som har potential
att ge stor effekt.

Start för Stockholms biogassatsning
Vi är Sveriges ledande aktör på biogas. Vart fjärde gastankställe i Sverige är ett E.ON-tankställe
och vi fortsätter att investera i fler.
Med vår Biogas 100 minskas klimatpåverkan
med 94 procent jämfört med att köra på diesel
eller bensin. Biogas har också fördelen att
mängden skadliga partiklar från förbränningen
är väldigt låg.
2018 invigdes vår nya biogasanläggning i
Högbytorp utanför Stockholm. Anläggningen
tar tillvara på energin från hushållens organiska avfall och genom rötningsprocessen bildas
biogas för fordon.
Ett års biogasproduktion från Högbytorp
räcker till bränsle för 4 500 fordon och varje
påse med matavfall ger tillräckligt med biogas
för att en bil ska kunna köra 2,5 km.
Förutom biogas bildas också biogödsel som
bidrar till det ekologiska jordbruket. Biogödsel
kan ersätta industrigödslet och minskar behovet
av att bryta ny fosfor.
18
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Kenneths hållbara vanor

1. Cyklar till och från jobbet sedan
i våras, 20 km per dag blir det!
2. Kolsyrar eget vatten/läsk sparar
otroligt mycket petflask-köp i familjen.
3. Börjat odla egna grönsaker i trädgården. Mer blir det, smakar godare
än allt annat!

Enkelt att
färdas hållbart
Med sin gröna bilpool vill Our Green Car förändra
hur vi färdas – och de får skjuts av E.ON.

f

rån fossila lyxkärror till grön fordonspool. Our Green Car tar med sitt hyrsystem ett
smart kliv för att rädda planeten.
– Det är en väldigt speciell känsla att faktiskt ha börjat dra sitt strå till stacken för
ett bättre klimat och en bättre miljö, säger Kenneth Falk, en av de tre gröna grundarna,
och svänger i väg med en splitter ny Fat-glider X, en Malmö-byggd elscooter med kompanjonerna
Thomas Droben och Magnus Jönsson i hälarna.
»Miljövänliga mobilitetslösningar« står det på Our Green Cars hemsida. Vad handlar det om? Rent
konkret hyr företaget ut eldrivna bilar, cyklar och scooters via ett smart appsystem. I stället för att
sprida ut bilarna skräddarsyr man pooler till slutna grupper.
– Det ska inte vara svårt och det är anpassat till dem som ska hyra: privatpersoner, företag och
bostadsrättsföreningar, förklarar Kenneth Falk, som är företagets säljare.
Under 2018 klev E.ON in som delägare för att fortsätta expansionen. Förhoppningen är att få
människor att tänka nytt. Att man behöver inte äga, bara använda det man behöver.
– En fossilbil kan aldrig bli helt ren, men elbilar har potentialen att bli det. På forskningssidan händer det mycket och nya generationer av batterier kommer ständigt. Vi befinner oss ju bara i början
av elbilens era.
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Så minskar vi vår
klimatpåverkan

857
kton
CO2e

2018 minskade vi vår klimatpåverkan med över sju procent,
men arbete återstår för att fortsätta minska våra utsläpp.
ersätta fotogen och ved med solcellslampor och
energieffektiva spisar i Östafrika.
En spis och en lampa från Givewatts minskar
utsläppen av koldioxid med cirka 10 ton. Samtidigt effektiviseras matlagningen, inomhusmiljön förbättras, avskogningen minskar och unga
kan få en ordentlig lampa att läsa vid för att
bättre klara skolan.
Klimatutsläppen i Scope 1 kommer bland
annat från energiåtervinning ur fossilt avfall vid
el och värmeproduktion. Dessa utsläpp kan förebyggas främst genom ökad materialåtervinning och återanvändning och minskad tillförsel
av fossila material in i samhället.
2018 minskade vi vår klimatpåverkan med 96
kton vilket motsvarar 6,3 procent. Det berodde
främst på minskad klimatpåverkan från såld gas
och att utsläppen från godstransporterna avtog. Det senare var ett resultat av att vi avyttrade mycket av den småskaliga verksamheten
2018 jämfört med 2017, vilket ledde till färre
anläggningar och ett minskat transportbehov
med minskad klimatpåverkan.

Scope 1 Direkta utsläpp
från E.ONs verksamhet.

Scope 2 Indirekta utsläpp
från köpt energi.
Scope 3 Övriga indirekta
utsläpp i E.ONs värdekedja.

Scope 1
465
kton
CO2e

Produktion av värme,
kyla och ånga 

382

Elproduktion 

83

Läckage köldmedia
och isolergas 

0,6

Scope 2 Intern energiförbrukning 96
Inköpt energi för
nätförluster 

96
kton
CO2e

Såld värme från externa
leverantörer
234
Tjänsteresor
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Scope 1

Scope 2

0,3

Scope 3 Kunders gasanvändning 604

Bränsletransporter

▼

u

nder 2018 var E.ON Sveriges totala
klimatavtryck 1 418 kton CO2e. I
det ingår de utsläpp vi själva står
för (scope 1), indirekta utsläpp som
gjorts vid produktion av energi vi har köpt in
(scope 2) och indirekta utsläpp som andra gör
i vår värdekedja på grund av vår verksamhet
(scope 3). För scope 3 har vi begränsat oss till
att mäta de delar som återfinns i Figur 1. Ytterligare utsläpp görs i vår leverantörskedja.
Vår största klimatpåverkan kommer från
försäljningen av gasol och naturgas. Vi arbetar
för att ersätta naturgasen med biogas i så stor
utsträckning som möjligt. Med vår nya biogasanläggning i Högbytorp som kommer i drift
under 2019 kommer vi att kunna ersätta mer av
naturgasen med biogas.
För gasol finns det i dag inte tillgång till
förnybara kommersiellt intressanta alternativ. Därför har vi valt att, via ett samarbete
med välgörenhetsorganisationen Givewatts,
erbjuda klimatkompensation till våra gasolkunder. Pengarna för kompensationen går till att

E.ON Sveriges
klimatavtryck
2018 (kton
CO2e)

18
1

Scope 3
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Totalt klimat
avtryck
2016-2018
(kton CO2e)

1 403
kton
CO2e

1 514
kton
CO2e

1 418
kton
CO2e

Utsläpp
till luft
(ton)

Scope 1 Direkta

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Scope 3

863

983

857

Kväveoxider

798

753

606

Scope 2
Scope 1

110

100

96

211

186

431

465

Svaveloxider
Stoft och partiklar

236

430

91

65
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Förvandlar avfall till energi
Vi 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.
2018 var E.ON Sveriges totala avfall 65 kton
vilket innebar en minskning med 6 procent
jämfört med 2017. 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 som

konstruktionsmaterial för bland annat sluttäckning av deponier. Vid våra värmeverk bildas det
också rökgasreningsrester som till viss del kan
återvinnas och användas till neutraliseringsmedel vid återfyllning av nedlagda kalkbrott.
En del av askan går inte att återvinna och
deponeras i gamla bergrum enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. I avfallet som energiåtervinns ingår främst impregnerat virke som
uppstått efter förnyelse och vädersäkring av
elnäten.

som minskade med 62 procent.
Framgången beror främst på att många
småskaliga kraftverk, som avger mer stoft och
partiklar, avyttrades och att de storskaliga
kraftverken som är kvar har en bättre rökgasrening. Dessutom har vi arbetat mer med
driftoptimeringar som har gett en renare och
mer effektiv förbränning.

Så minimerar vi farliga ämnen
och miljöolyckor
Under 2018 arbetade vi med en riskanalys kring
vår kemikalieanvändning och gjorde en kartläggning av vilka kemikalier som ska prioriteras
i utfasningsarbetet.
Vi för en löpande kontakt med våra största

Vi minskar våra luftföroreningar
Under 2018 minskade luftföroreningarna från
vår el- och värmeproduktion. Särskilt stor
reduktion blev utsläppen av stoft och partiklar
21

underleverantörer av kemikalier för att få dem
att ta bort farliga ämnen eller föreslå godkända
ersättningsprodukter. Detta har lett till att vi
har bytt ut flera av våra farliga kemikalier till
mer miljövänliga.
Under 2018 inträffade inga allvarliga
miljöolyckor. Däremot ökade antalet mindre
allvarliga miljöolyckor från 31 (2017) till 52
stycken 2018. 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 Naturvårdsverkets begränsningsvärden för utsläpp
(15 st) och från mindre oljespill (20 st).
Genom att systematiskt identifiera och hanE.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2018
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utsläpp från E. ONs
verksamhet.
Scope 2 Indirekta
utsläpp från köpt
energi.
Scope 3 Övriga
indirekta utsläpp i
E. ONs värdekedja.
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Andel såld
förnybar värme
2018

Andel såld
förnybar el
2018

16 %

Andel såld
förnybar gas
2018

51 %

84 %

31 %

49 %

69 %

Förnybart och återvunnet
(biobränsle, restavfall, m.m.)

Förnybart (sol-, vindoch vattenkraft)

Förnybart (biogas)

Torv, olja, kol och naturgas

Kärnkraft

Gasol och naturgas

tera förorenade områden och tidigare deponier
har vi bra kontroll över våra miljöskulder. Vi
låter även externa experter och revisorer kontrollera vårt arbete regelbundet.

Vi tar övergången till förnybart
och återvunnet på allvar
E.ON måste liksom alla företag förändras
med sin marknad. Men vi har valt att inte bara
anpassa oss, utan att proaktivt arbeta 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.
2018 minskade både andelen såld förnybar
el och andelen såld förnybar och återvunnen

från förnybara eller återvunna källor. Resten
utgjordes av naturgas, fossil olja, kol och torv.
Successivt kommer resterande 16 procentenheter att ersättas med energi från förnybara
eller återvunna källor som biomassa, avfall,
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 för 70 MW biobränslepanna uppgår till
350 miljoner kronor.
Vi tittar också på olika geotermiska lösningar,
som vi tror kommer att spela en större roll i
framtidens fjärrvärmeproduktion.

värme. Detta gjorde att vår totala andel såld
förnybar och återvunnen energi minskade från
60 procent 2017 till 55 procent 2018.
De första månaderna under 2018 var ovanligt
kalla vilket gjorde att mer spetslast i form av
fossilenergi behövde tillföras i våra värmeverk.
Det i sin tur gjorde att andelen förnybar och
återvunnen energi i form av värme minskade
något jämfört med 2017.
Andelen förnybar gas ökade under 2018 med
10 procentenheter till 31 procent. Det berodde
på en ökad tillgång och efterfrågan på biogas.
Vi köper in en stor andel av elen vi säljer. En
av våra utmaningar kommer vara att få tag på
tillräckligt stora volymer förnybar och återvunnen el.
Av all värme vi sålde 2018 kom 84 procent
22

”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.”
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Vi levererar energi
där behovet finns
Vi bidrar till ett elnät som gör energiomställningen
möjlig med förnybar elproduktion och ökat elbehov.

”Elnätet behöver
bli smartare för att
kunna klara denna
nya energiverklighet
där behovet ökar.”

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 därför viktigt
att hitta lösningar för att tillgodose tillräcklig
överföringskapacitet samtidigt som kvaliteten
och tillförlitligheten bibehålls.
På en del håll är det i dag trångt i elnäten. I
Skåne, framför allt i den södra delen, ligger
kapaciteten mycket nära taket under ett
antal timmar under vintern.
Svenska Kraftnät, som ansvarar för stamnätet, har med i sina utbyggnadsplaner att
kapaciteten ska kunna öka år 2027.
Om inget görs tidigare blir detta ett hot
mot energiomställningen och utvecklingen i
23

Viktiga ord att känna till

▼

m

ånga av de smarta lösningar som
utvecklas i dag 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 ha möjlighet att producera,
konsumera och sälja egen solenergi. Samtidigt
som energikällor med varierande energiproduktion, som vind- och solcellsparker, ökar.
Elnätet behöver bli smartare för att kunna
klara denna nya energiverklighet där behovet av
el ökar och en större andel av produktionen blir
väderberoende och användning fluktuerar mer
när transportsektorn elektrifieras.
Den stora urbanisering som pågår har också
en stor inverkan för elnätet. De platser dit folk
flyttar och där energi används som mest, som

Kapacitetsbrist: Elnätets begränsning i att ta
emot 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 elnätsägare, bland andra E.ON.
Mellanspänningsnät: Elnätet mellan regionnäten och lågspänningsnätet, med 10 000 –
20 000 volt. Ägs av landets 160 elnätsägare.
Vädersäkring: Skydd mot stormar och blötsnö. Vanligtvis innebär det att ledningen
grävs ner, ibland att den isoleras och då håller bättre om träd faller mellan två stolpar.
E.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2018
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”Elnätet är en viktig möjliggörare
för energiomställningen.
Vi arbetar målmedvetet för att
underlätta att ansluta stora
vindkraftparker.”

regionen. Vi arbetar på olika sätt för att finna
en lösning och för en kontinuerlig dialog med
Svenska Kraftnät och andra aktörer i denna
viktiga fråga.

Samarbetsprojekt för smartare elnät
Ett initiativ som E.ON påbörjat för att kunna
tillhandahålla tillförlitliga elleveranser även i
framtiden är att vara med i EU-projektet Coordinet. Det siktar på att använda dagens elnät
smartare.
Projektet ska ge insikter i en rad tekniska
frågeställningar och undersöka vilka incitament
som krävs för att hushåll och industrier ska
bidra med flexibilitet.
Det ska också ge en insikt i hur koordinering-

Historisk elnätsanslutning möjliggör
förnybar energi till hela Sverige

en mellan de olika aktörerna i elnäten behöver
förbättras och digitaliseras. Totalt omfattas tre
länder och 23 aktörer med en budget på totalt
150 miljoner kronor.
E.ON kommer att spela tre viktiga roller i
CoordiNet. Först och främst som energidistributör för att använda flexibilitet på ett smart
sätt i den traditionella nätverksamheten.
E.ON kommer även att utveckla och tillhandahålla en digital marknadsplats för handel med
flexibilitet som testas av deltagande aktörer i
projektet.
Den tredje rollen vi har i projektet är att
utveckla möjligheter för realtidsmätning som
också ska användas av alla projektets deltagande företag.

Elnätet är en viktig möjliggörare för energiomställningen. Vi arbetar målmedvetet för att
underlätta att ansluta stora vindkraftparker.
Under hösten 2018 har anslutningsavtal
tecknats för den största vindkraftsatsningen i
vår historia. Det är det nybildade bolaget E.ON
Wind Nysater AB som ska ansluta 475 megawatt vindkraft till elnätet i Västernorrland.
Avtalet innebär att nästan 100 årsarbeten
skapas i regionen när ny elledning ska byggas.
475 MW motsvarar nästan effekten i Sveriges
tredje största vattenkraftverk, Porjus i Lule älv.
Vindkraftsprojekten är så stora att det tar
flera år att färdigställa. Norra och Södra Häst24

kullen ska enligt plan driftsättas i juni 2020.
Detta innebär att 52 km ny 130 kV ledning ska
byggas på endast 18 månader. Ytterligare 13
kilometer 130 kV ledning ska sedan byggas för
att ansluta Björnlandhöjden i 2021.

Vädersäkring för att elen
alltid ska komma fram
För att minimera riskerna för elavbrott 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 långt mer än 30 000 kilometer (tre kvarts
varv runt jorden) Planen är att senast år 2023
ska hela mellanspänningsnätet vara vädersäkrat. Vid slutet av 2018 var 93,7 procent klart.
E.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2018
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Vi tar till vara på
värme och kyla
Genom vårt värmedelningskoncept ectogrid™
och smarta avfallslösningar tar vi till vara på
energi som annars hade gått till spillo.
energiöverskott och leverera det till någon som
har behov av mer, vilket vi kan göra med vårt
värmedelningskoncept ectogrid™.

Avfallstjänst värmer
hushåll på vintern
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

Flintrännans fjärrvärmecentral är en
biobränsleeldad anläggning som producerar
värme till fjärrvärmenätet i Malmö.
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▼

r

ätt värme på rätt plats arbetar vi
för. Alla behöver värme och ibland
behövs också kylning. Vi tar till
vara på energi som annars bara
hade gått till spillo. Ett exempel på
det är att återvinna värme från
restavfall som av miljö- och
hälsoskäl varken bör, får eller
kan materialåtervinnas eller
återanvändas. Ett annat exempel är att ta till vara på någons
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Återanvända
Trasiga saker kan
lagas och sådant
som inte längre
används kan
skänkas bort eller
säljas.

i tredje hand energiåtervinnas, och i sista hand
deponeras.
Det avfall som inte har förebyggts och som
inte är lämpligt att återanvändas eller materialåtervinnas kan komma till nytta genom
energiåtervinning. Energiåtervinning är enkelt
uttryckt en omvandling av energin som finns
i restavfallet till återvunnen energi i form av
el, värme och kyla som kan användas av 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 fortsatt deponiförbud
i Sverige.
EUs avfallshierarki är konstruerad utifrån
generella miljöaspekter, men detta till trots

Materialåtervinna
Om återanvändning
inte är möjlig ska
sakerna lämnas till
återvinning.

Energiåtervinna
Det som inte kan
materialåtervinnas
går att återvinna
till energi i form av
både el och värme.

Deponera
Avfall som inte kan
användas på något sätt
ska tas ut ur kretsloppet
och lämnas till deponering.

drar 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 via skorstenen
som har en miljöpåverkan. Det finns därför hårda miljökrav som våra kraftvärmeanläggningar
med avfall som bränsle måste förhålla sig till.
Vi har kraftvärmeproduktion genom energiåtervinning i Händelöverket i Norrköping. Där
behandlas restavfall från verksamheter och
hushåll och samtidigt genereras energi i form av
värme, el och ånga.
Under senhösten 2019 kommer även vårt
nya kraftvärmeverk i Högbytorp kunna erbjuda
våra kunder återvunnen energi från restavfall
– energi som annars hade gått till spillo. Det
nya kraftvärmeverket är en viktig del av vår

finns det tillfällen då energiåtervinning är den
hållbarhetsmässigt bäst lämpade behandlingsformen för en del av det avfall som genereras i
samhället.
Det gäller till exempel för att ta hand om
rester som inte går att materialåtervinna eller
biologiskt återvinna, samt för att förhindra
förorenat material och material som innehåller
farliga ämnen som inte ska 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.
I förbränningsprocessen förstörs organiska föroreningar och oorganiska föroreningar
koncentreras till kontrollerade flöden (askorna).
Genom energiåtervinning erbjuder vi därför en
miljötjänst som avgiftar samhället och förhin26

Så arbetar vi för att bli ännu
bättre på att främja hållbar
resursanvändning

▼

Minimera
Det första steget är
att minimera vårt
avfall, exempelvis
genom att konsumera
mindre.

EU har beslutat om en avfallshierarki – avfallstrappan. I första
hand ska mängden avfall minska.
Det avfall som trots allt uppstår ska
återvinnas. Genom material- och
energiåtervinning blir avfallet en
tillgång, som bidrar till att minska
behovet av nya resurser.

• Vi arbetar för att öka kraven på resursutnyttjande i Avfall Sveriges branschgemensamma överenskommelse om
mottagning av avfall.
• Vi arbetar i 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, i led långt innan
produkter blivit avfall.
E.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2018
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Framtidsvisionen
för hur Medicon
Village i Lund
kommer att se ut.

”Vi arbetar för att minska
energiåtervinningens roll genom
att visa på betydelsen av tydligare
incitament redan vid design,
materialval och produktion.”
kretsloppsanläggning som också behandlar
organiskt avfall för produktion av biogas och
biogödsel.
Mer avfall behöver ses som resurser innan
det hamnar i restavfallet till energiåtervinning.
Restavfall till energiåtervinning bör minska
genom att skapa incitament som ger förutsättningar för förebyggande, återbruk (återanvändning) och materialåtervinning.

Kyla för ESS blir till värme för Lundaborna. Det betyder att den värme som leds bort
från ESS går till Lunds fjärrvärmenät. På sikt
kommer värmen att återvinnas med hjälp av vår
senaste innovation ectogridTM.
Det pågår även en dialog med Lunds kommun
och flera andra aktörer för att kunna återvinna
värmen från forskningsanläggningen på det
mest hållbara och resurseffektiva sättet.

Kyla blir till värme för Lundaborna

I Lund skapas världens
första ectogrid™

Vi har fått ansvaret att vara ESS (European
Spallation Source) energipartner under hela anläggningens planerade livslängd, fram till 2065.
Avtalet är ett partnerskap där vi kommer att ta
ansvar för att utveckla energilösningar åt ESS.
Energilösningarna inkluderar bland annat att
förse den avancerade forskningsanläggningen
med kyla, tryckluft, renat vatten, och att återvinna överskottsenergin från forskningen.

När JM skulle välja värmningslösning till
kvarteret Slussen i Örebro, fyra flerbostadshus
med ett värmebehov på cirka 1,6 GWh, ville de
gärna ha fjärrvärme.
Dessvärre är avståndet mellan vårt fjärrvärmenät och kvarteret väldigt långt, vilket skulle
göra anslutningskostnaden hög, så för att hjälpa
kunden fick vi tänka i nya banor.
Alldeles intill det nya kvarteret ligger vårt
fjärrkylanät som förser Universitetssjukhuset
Örebro med kyla och det är den varma returen
därifrån som vi nu nyttjar för att producera
värme till de boende.
Det ectogrid™ som byggs kan också lätt
leverera kyla, om någon kund i framtiden vill ha
både värme och kyla.
Detta är ett exempel på hur vi på E.ON både
utvecklar och själva använder nya och smarta
lösningar för att möta kundernas behov av
värme och kyla.

I november 2017 stod det klart att världens
första ectogrid™ byggs i Medicon Village i Lund,
ett projekt som just nu pågår för fullt. Världens
första ectogrid™ hybridlösning, det vill säga ectogrid™ i kombination med ett fjärrvärme- eller
fjärrkylanät, står däremot redan klar. Den finns
i Örebro och ska värma upp ett helt kvarter, där
första etappen togs i full drift under 2018.
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Det här är ectogrid™

I dag avger städer ut mängder med överskottsenergi. Det är så pass mycket energi
att man hade kunnat täcka hela städers
behov av värme och kyla om man hade tagit
tillvara på den. ectogrid™ gör det möjligt
genom att koppla ihop byggnader med olika
energibehov, vilket betyder att man kan
utnyttja varandras restenergi. Då utnyttjar vi
den redan befintliga energin på ett optimalt
sätt innan vi tillför ny energi till området. På
så sätt kommer ectogrid™ att förändra synsättet på hur energi hanteras i samhället, och
potentialen är så stor att energimarknaden
kan komma att förändras.
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ARBETA
PÅ E.ON

Jämställdhet
och mångfald
Vi vill skapa och utveckla en hållbar arbetsplats som är trygg
och rättvis och där alla känner sig välkomna och värdefulla.

Medarbetarengagemang
Engagerade medarbetare gör skillnad. Deras
motivation smittar av sig och påverkar andra
kollegor, men även kunder. För att hela tiden
ha kunden i centrum och skapa goda kundupplevelser behöver vi friska och innovativa
medarbetare med förmågan att skapa värde för
kunden.
Vi har under många år mätt hur medarbetarna ser på motivation och engagemang för

att kunna få underlag till förbättringsinsatser
som behövs. Tidigare gjordes detta genom
att mäta andelen motiverade medarbetare,
definierad som procent medarbetare som kände
sig engagerade i arbetet och tillfredsställda
med sin arbetssituation. År 2016 och 2017 blev
resultatet 74 procent.
2018 valde vi dock att mäta motivation och
engagemang genom nyckeltalet eNPS som står
för Employee Net Promoter Score. Förutom att
få en indikator på motivation och engagemang,
ligger det viktiga arbetet i att hitta svar på
varför medarbetaren har valt att rekommendera E.ON som arbetsgivare eller varför har hen
inte har gjort det. I dessa svar ligger nyckeln till
förbättring.

På Vaxholm i Stockholms
skärgård isolerar och
gräver vi ned ledningar
med syftet att minska
antalet avbrott.

Internationellt jämställdhetsprojekt
Lika lön för lika arbete, jämställt ledarskap och
samma möjligheter oavsett kön. Det kan låta
som självklarheter, men så ser det inte ut i alla
länder. Tvärtom är energibranschen en av de
mest ojämlika branscherna om man tittar runt

▼

f

ör att vi på E.ON ska nå våra
hållbarhetsmål måste vi också ha
medarbetare som vill vara med
och förnya Sverige. Vi står fast vid
att alla är välkomna och att alla är lika olika.
Mångsidig kompetens är en strategisk tillgång.
En arbetsplats där kollegorna har olika infallsvinklar, bakgrunder och liv berikar, utmanar och
utvecklar. Vi arbetar aktivt för att kunna skapa
och behålla en hållbar arbetsplats som är trygg
och rättvis och där alla känner sig välkomna och
värdefulla.

28

E.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2018

ARBETA PÅ E.ON

Män
64 %

Män
62 %

Kvinnor
38 %

Kvinnor
36%

Employee Net Promoter Score

Fördelning män och
kvinnor i E.ON-bolagens
ledningsgrupper

Fördelning män och
kvinnor i ledande
befattningar

i världen, där kvinnor bara utgör 20 procent
av arbetskraften. Kvinnors representation
inom förnybar energi är bara något högre, 35
procent.
Jämställdhet och ett brett deltagande av
kvinnor i energisektorn är nödvändigt för att
möjliggöra energiomställningen till ett förnybart och hållbart energisystem.
Forskning visar konsekvent att mångfald och
jämställda företagsledningar bidrar till ökad
prestation och bättre finansiella resultat, både
inom privat och offentlig sektor.
Projektet Equal by 30, som sjösattes under
Nordic Clean Energy Week i Köpenhamn, ska se
till att energibranschen senast 2030 ska vara
jämställd.

kan ta emot minst 100 nyanlända under 3 år. Vi
har deltagit sedan starten 2015 och under den
här perioden har vi tagit emot strax över 100
nyanlända inom olika delar av organisationen.
Den 9 augusti 2018 presenterade Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg resultatet av satsningen och samtidigt tackade då
arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva
Johansson de arbetsgivare som har uppnått
målen för 100-klubben, däribland E.ON.
Cirka 35 procent av de praktikplatser som vi
har erbjudit har bidragit till en vidare anställning
inom E.ON och mer än 50 procent av dem som
inte fick en anställning hos oss har fått arbete
någon annanstans redan efter 90 dagar.

Lyckad mångfaldssatsning

Vi har ett omfattande arbete för att säkerställa
att våra medarbetare har en trygg och säker
arbetsmiljö.
Safety F1rst, vårt koncept för att bygga
säkerhetskulturen på alla arbetsplatser, har

Arbetsmiljö och säkerhet

100-klubben är ett regeringsuppdrag till
Arbetsförmedlingen som lanserades under
hösten 2015. Syftet med satsningen är att
skapa skräddarsydda lösningar för företag som
29

Genom att mäta med eNPS tar man reda
på hur många och vilka 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 ligger på 27 i en skala från -100 till
100. Den enskilda siffran är startskottet och
kommer framöver att kunna användas både
som benchmark och indikator av vart E.ON
är på väg.

pågått i ett decennium och har blivit en del
av företagskulturen. Vi mäter det så kallade
TRIF-nyckeltalet, Total Recordable Incident
Frequency, kontinuerligt.
De flesta olyckor inträffar hos våra entreprenörer och underentreprenörer. Detta är
anledningen till varför en betydande del av
Safety F1rst handlar om att också inkludera
entreprenörer och underentreprenörer i vårt
säkerhetstänk.
Genom utbildningsinsatser, skyddsronder
och kontinuerlig dialog vill vi få samtliga som
arbetar för oss att sträva åt samma håll.
Trots dessa insatser inträffade 2018 en dödsolycka hos en av våra entreprenörer i samband
med röjningsarbetet efter stormen Knud.
Flera utredningar av olika instanser har gjorts
efter olyckan och både E.ON och entreprenören
har undersökt vilka ytterligare åtgärder som
kan säkerställa att det inte händer igen.
Vi på E.ON fortsätter att envist och strukturerat förbättra vårt säkerhetsarbete.
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Ahmed Zreim är
FC Rosengårds
ungdomsansvarige.
Han arbetar för att få
fler att spela fotboll.

TILLSAMMANS
MED ANDRA

För kommande
generationer
Genom vårt sponsringarbete vill vi främja
aktörer som FC Rosengård som bygger ett mer
hållbart samhälle för kommande generationer.

v

årt hållbarhetsarbete bygger på
samarbete och långsiktiga partnerskap. Genom att arbeta tillsammans
med olika aktörer får vi ännu bättre
förutsättningar för att uppfylla våra kunders
förväntningar.
Att förnya Sverige handlar inte bara om att
driva förändring genom tekniska lösningar och
energiomställning. Det finns också ett mänskligt perspektiv på våra engagemang.
Vi är en del av samhället och därför har vi ett
ansvar att bidra till den sociala utvecklingen,
lika mycket som till den ekonomiska och miljömässiga utvecklingen. Vi vill främja initiativ
som bidrar till ett mer hållbart samhälle för
kommande generationer.

FC Rosengårds sociala verksamhet

och därefter sätter ihop ett program som består
av en mix av olika stödjande och förberedande
aktiviteter.
Under 2018 hjälpte Boost by FCR 411 ungdomar vidare till arbete eller studier. Totalt sett
hamnar över 70 procent av alla som fullföljer ett
program i arbete eller studier.
Kick Off by FCR stöttar nyanlända kvinnor
i att påverka sina nya liv i Sverige. Kvinnorna
formulerar mål och ges verktyg att kunna göra
val som tar dem närmare arbetsmarknaden.
Genom individuell vägledning, studiebesök,
föreläsningar, praktiska workshops samt diskussioner och aktiviteter i grupp ökar kvinnornas kunskap om arbetslivet och möjlighet till att
skapa nya nätverk.

Med sin fotbollsverksamhet och sina sociala
initiativ gör FC Rosengård ett fantastiskt jobb
för att utsatta grupper ska integreras i samhället och uppnå sina drömmar. Det är ett arbete vi
är stolt sponsor till.
Boost by FCR ger ett skräddarsytt stöd för
unga arbetssökande och ser till hela individens
behov. Genom en innovativ vägledningsmodell,
individanpassade aktiviteter och ett flexibelt
samarbete med arbetsgivare hjälper man ungdomar att antingen komma in på arbetsmarknaden eller börja studera.
Stödet är individuellt anpassat där en personlig coach tillsammans med individen gör en
fördjupad kartläggning av hela livssituationen
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Zećira Mušović
är FC Rosengårds målvakt.
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De skapar en trygghet i natten
Pontus Lindblad började cykelvandra genom Malmö för
att få fler ungdomar att känna sig sedda och trygga.

p

ontus Lindblad och Veronica Busetto planerar rundan för kvällen. De bestämmer
sig för att cykla runt i Malmös centrala delar och längs med kanalen, runt Centralstationen samt upp och ned längs gränderna som omger stadens citykärna.
Pontus Lindblad startade upp cykelvandring i april 2018 med stöd och hjälp av
stiftelsen nattvandring.nu – som E.ON är huvudsponsor till och var med och grundade för tio
år sedan. Hittills har de inte behövt rycka in eller vara med i någon dramatisk situation.
– Under Malmöfestivalen frågade polisen oss en gång om vår hjälp, det rörde sig om en

berusad ung tjej som de ville att vi skulle hålla utkik efter. Annars har vi mest varit behjälpliga med att
slå följe med någon som tycker det känns obehagligt att gå hem själv, eller lånat ut laddare. Inga ungdomar har någonsin tillräckligt med batteri på sina mobiler, säger Pontus Lindblad och skrattar.
Cykelrundan för kvällen börjar lida mot sitt slut. Pontus Lindblad drar upp dragkedjan på sin jacka.
– Det finns alltid unga som av olika skäl känner sig ensamma eller inte har en trygg närvaro. Om jag
genom cykelvandringen kan få kontakt med en ungdom som därigenom känner sig sedd och bekräftad, då har jag gjort nytta. Många fler borde ha tid och ork för det.

Stiftelsen nattvandring.nu

Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för
barn och ungdomar samt för att utveckla, stödja och främja
nattvandring i hela landet. I dagsläget har man runt 340
lokala grupper och drygt 47 000 nattvandrare. Stiftelsen
nattvandring.nu bildades av E.ON och Skandia 2008.
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NYCKELTAL

NYCKELTAL FÖR
HÅLLBARHET

Miljö

Övriga utsläpp till luft från eloch värmeproduktion i Sverige

2018

2017

2016

Svaveloxider (ton)

186

211

236

Kväveoxider (ton)

606

753

798

25

65

91

2018

2017

2016

0

0

0

52

31

46

2018

2017

2016

65

69

71

82

88

83

Klimatavtryck i Sverige

2018

2017

2016

Klimatutsläpp totalt (kton CO2e)

1 418

1 514

1 403

465

431

430

83

75

61

382

355

368

1

1

1

96

100

110

Nätförluster

0,3

0,3

0,3

Intern energiförbrukning

96

100

110

857

983

863

Såld värme från externa leverantörer

234

235

279

Såld gas

604

638

482

Materialåtervinning,
inkusive biologisk återvinning

18

109

100

Energiåtervinning

9

9

8

1

1

2

Deponi

9

3

9

Scope 1
Elproduktion
Produktion av värme, ånga och kyla
Läckage isolergas och köldmedia
Scope 2

Scope 3

Godstransporter
Tjänsteresor

Stoft och partiklar (ton)

Miljöincidenter
Allvarliga miljöolyckor
Mindre allvarliga miljöolyckor

Avfall
Total mängd avfall (kiloton)

Andel i avfallshierarkin (%)		
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Energi
2018

2017

2016

Levererad energi

Energianvändning i den egna
organisationen (GWh)

417

426

433

Andel förnybar och återvunnen såld
energi i Sverige (%)

Installerad effekt av förnybar energi

163

165

165

Energiproduktion

2018

2017

2016

55

60

57

El

49

58

55

Värme

84

86

78

31

20,5

16

12,5

12,4

15

2018

2017

2016

Gas

4 291

5 577

5 329

Såld el (TWh)

1 113

1 190

1 080

Såld värme och kyla (TWh)

6,0

6,8

6,2

3 808

4 387

4 299

Sålda gasprodukter i Sverige (TWh)

3,7

3,6

2,6

Antal vindkraftverk

77

78

78

Bio och Naturgas

2,0

2,3

1,8

Tillgänglighet i vindkraftsturbiner (%)

98

98

99

Gasol

1,7

1,3

0,8

Antal elkunder (tusen)

679

665

670

Antal fjärrvärmekunder (tusen)

23,5

24,8

25,0

44

39

30,5

27,5

27,5

El och värmeproduktion i Sverige (GWh)
El
Värme, ånga och kyla

Andel producerad energi
fördelad på energikällor (%)
Vind och Sol

10

10

10

Naturgas, olja och kol

16

14

16

Kärnkraft

0

0

0

Restavfall

28

26

25

Vindpaketet

9,4

8

6,1

Biobränsle

30

33

34

Solpaketet

0,9

0,4

0,1

Övrigt

17

17

15

Bra Miljöval

3,2

2,7

2,9

81

84

81

50

50

50

Vattenpaketet

Antal tankstationer för fordonsgas

37

▼

Andel förnybar och återvunnen producerad
el och värme i Sverige (%)

Andel sålda miljöavtal eller
Bra Miljöval i Sverige (%)
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Energinät
Längd elnät (1000 km)
Antal nätanslutningar (miljoner)
Vädersäkrade elnät (%)

2018

2017

2016

137

137

137

1,1

1,1

1

93,7

91,4

90

Socialt
Medarbetare

2018

2017

2016

2 007

1 967

2 000

6

7

6

Medelålder kvinnor (år)

44

44

44

Medelålder män (år)

45

45

45

2018

2017

2016

TRIF E.ON anställda

1,8

1,4

*

TRIF Entreprenörer

4,1

6,2

*

1

0

0

Antal medarbetare i Sverige (medelsnitt)
Personalomsättning (%)

Hälsa och säkerhet

Antal arbetsolyckor som lett till dödsfall
bland anställda och entreprenörer

*2016 följde vi enbart upp det sammanlagda TRIF-talet
för både anställda och entreprenörer. Det var då 1,7.

Mångfald

2018

2017

2016

36

33

32

Andel kvinnor i E.ON Sveriges 		
ledningsgrupper
38

-

-

Jämställdhet (%)
Andel kvinnor i ledande befattningar

Andel anställda med utländsk bakgrund (%)

34

13,4

12,3		

-
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