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Bakgrund 

E.ON strategi 

 

• Providing our customers with more choices, better technologies, higher 
convenience and affordable solutions 

• Helping to improve our customers’ energy efficiency  

• Reducing the environmental footprint by promoting renewable energy and 
low-carbon technologies to reduce emissions, and through highly efficient 
primary energy resources conversion erbjuda sina kunder hjälp med effektiv 
energianvändning 
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 E.ON säljer produkter/tjänster som är miljövänliga och spar energi 



BID & E.ON  

E.ON är medlem i BID Sofielund och är hittills aktiva i en aktivitet för att minska 
klotter på elskåp som nu skall bli kulturaffischering istället  
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 Aktiviteten omfattar idag ~ 110 elskåp  



E.ON & Fastighetsägare BID 
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E.ON erbjuder BID Sofielund och dess fastighetsägare tjänster för effektivare 
energianvändning, för bättre förståelse av energianvändning, solceller, Ladd stolpar och 
annan hjälp med energirelaterade frågor.  
 
Alla intresserade fastighetsägare erbjuds E.ON s 100 koll applikation för att följa sin 
energiförbrukning och på ett smarta sätt styra från en mobiltelefon.     



E.ON & Fastighetsägare BID 

# Serviceavtal Fjärrvärme 
1/ Basservice innehåller 1 årlig besiktning av anläggningen 
2/ Basservice som innehåller 2 årliga besiktningar 
3/ Toppservice, innehåller veckoanalyser + 1 årlig besiktning 
 
# Energikartläggning  
kunden får en total översikt av sin/a anläggningar och ett optimeringsförslag som 
inkluderar kostnad och pay off.  
 
# Energidirigent för optimerad försörjning av värme och som utnyttjar fastighetens 
värmtröghet, ger styrsignaler på rätt mängd värme som behöver tillföras.  
 
# Grönt vatten  
gör fjärrvärmeanläggningen effektivare och reducerar slitage och sparar energi 
 
# Solceller för egen förbrukning och sälj av överskott  
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E.ON & Fastighetsägare BID 

# Uppvärmd parkbänk  
skapar värde för boende och använder fjärrvärme på ett nytt sätt 
 
# Markuppvärmning, där fjärrvärme används för uppvärmning av trottoarer, 
garageuppfarter eller parkeringar  
 
# Mina sidor företag MSF, ger kunden en översikt över förbrukning, avtal etc. 
 
# 100 Koll som är en APP för energivisualisering, den kan också styra enskilda laster 
genom smarta uppkopplade pluggar 
 
# Laddstolpar, dessa finns i normala och snabbladdande varianter.  
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Tack ! 
 
 

thomas.johnsson@eon.se  
mattias.fredriksson@eon.se 
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