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E.ON som den valda partnern för hållbara energi- och 
mobilitetslösningar över hela Europa Lösningar Infrastruktutur

Lösningar & Infrastruktur

Norden

Storbritannien

Italien
Öst-Europa

Tyskland
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 Lösningserbjudande inom B2C, B2B och Heavy 
Transport
 Starkt publikt nätverk (>4 700 CP) med toppositioner 

på marknaden
 Joint Venture med Clever för UFC-nätverk

 Verksamheten startade 2020 med fokus på B2B-
erbjudande
 B2C-segmentet testas för närvarande med första 

pilotprojekt
 För närvarande mindre offentligt nätverk med ~130 CP

 Verksamheten startade 2021 med fokus på B2C-
segmentet
 Första partnerskap och andra piloter inom B2B-

segmentet etablerade
 Uppbyggnad av eget publikt nätverk i beaktande

 Lösningserbjudande för B2C & B2B kunder med en 
konkurrenskraftig flotta produkt på marknaden
 Bygga upp dedikerade kommersiella transportmöjligheter 

för att täcka europeiska marknader
 Stort publikt nät (>2 400 CP) med topposition på 

marknaden, tillsammans med regionala 
energileverantörer
 Samarbete med Tank & Rast för elektrifiering av 

transporter på allmänna vägar

 Infrastrukturnätverk med >800 CP:er i Östeuropa (mest SK, 
CZ och HU)
 Lösningserbjudande för B2C & B2B kunder, dock mestadels 

begränsat till utvalda produkter eller större projekt

Elnäts expertis



Vår nordiska grupp står för stark kompetens på lokal nivå

Bred geografisk spridning Ett team i tre länder

50+ (och ökande)
kollegor dedikerade till E-Mobility
och fler involverade i support och marknad
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Nordisk team

Affärsutveckling
Sälj
Projektledning
Drift

En nordisk organisation
Enkel att ha att göra med

Inhouse kompetens
Stark kunskap kring hela värdekedjan

Agilt och tätt samarbete
Hittar snabbt lösningen för er

E.ON
Professionell och trovärdig support

Malmö (HK)

Stockholm

Köpenhamn

Oslo

Via partner

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nordisk organisation. Skapar styrka och kunskap från olika marknader och kan dessutom erbjuda en och samma lösning för samtliga länder. Vi tar det som är bra från varje land och implementerar på dom olika marknaderna. Sedan kan det finnas vissa skillnader som vi får ta hänsyn till.



6000+ Laddpunkter

3500+ Publika laddpunkter

135+ Snabbladdare 50-150kW

10+ UFC 150-350 kW siter

250+ Vattenfall?

Ett Laddkort med tillgång till ett
av Nordens starkaste nätverk
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Personbilar

E.ON Drive 



Personbilar – Laddbara fordon (februari 2022)

~325.000 laddbara fordon

63% ökning senaste 12 månaderna

51% av nyregistrerade fordon är laddbara

Allt större andel batterielektriska bilar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad vill vi säga med denna slide?
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När man handlar

På stan På hotellet

I hemmetPå arbetsplatsen

Längs med motorvägen

Offentliga parkeringar

Oavsett vilken 
verksamhet ni 
har så har vi 
lösningen för 
dig. 

Vi skräddarsyr 
efter ditt behov.

…med

Ladda vid varje stopp…



Det ska vara enkelt att köra elbil

CONTACTLESS

RFID

Kredit-/betalkort

E.ON APP

3RD PARTY * 

Presentatör
Presentationsanteckningar
MWKey messages:Partnership StrategyStrong partners with large footprintsFocus on OEMs + LeaseCosbusiness + process integration, e.g. BMW

http://www.google.se/url?url=http://www.finsmes.com/2016/12/hubject-receives-investment-from-the-volkswagen-group.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjao7S1wM_XAhWEWhoKHe1MDCgQwW4IFjAA&usg=AOvVaw10HwR9tMJTa5GDEdAx4YxW
http://www.google.se/url?url=http://www.parking-net.com/parking-industry/easy-park-denmark&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiG5d7EwM_XAhWH5xoKHZP_DZIQwW4IHDAD&usg=AOvVaw0MlWAwaInfpl-y8Xw2ziwG


E.ON Drive är väl positionerat inom laddningslösningar och 
infrastruktur, med fokus på tydliga affärsmodeller

Lösningar
Vi säljer, bygger och driver laddlösningar

… at arbetet … på väg… hemma

Infrastruktur
Vi bygger, äger och driver offentliga laddstationer.

…I städer …längs med motorvägar …där du befinner dig

11kW                        300kW 

• Hårdvaruportfölj av hög kvalitet
• Finansieringsmodeller (t.ex. 

leasing, hyra/köp)
• Leverans + installationer

• Drift + underhåll
• Grön energi
• Spjutspetstjänster (t.ex. 

lastbalansering, ersättning)

• Platsanalys
• Hårdvara
• Byggsamordning

• VIRTA backend
• MaiRoaming-anslutning
• underhåll + service
• Energileverans

… på depåer



Transporter

E.ON Drive 



Fortare än väntat……



Även tyngre Transport fordon blir elektriska

Scania Sverige

ICE

Battery electric

Fuel cell electric Fl
ee

t

HVO, bio diesel, hydrogen  and other

BIO Fuel

ICE share?

BEV vs. FC
share?

Koldioxid  neutraltKoldioxid  bränsle

2020

0%

100%

2030 2040

Share of
new sales

2050

Volvo Lastvagnar
Sverige

20402030 2050

-50% -100% Net Zero

CO2 -utsläppen från sålda 
lastbilar ska minskas med 
50% jämfört med 2019

CO2 -utsläppen från 
sålda lastbilar ska 
minskas med 100% 
jämfört med 2019

Fordonstillverkare 
ska ha netto noll 
koldioxidutsläpp.



Vi kan hjälpa ditt företag att gå mot noll 
CO₂ utan risk – med lösningar som 
sträcker sig från energirådgivning till 
förvaltning.

Konsultation
Identifiera och 
designa kreativa 
lösningar

Minska dina drifts- och 
underhållskostnader

Underhåll och 
optimering

Energy management  
Få ett nytt perspektiv 
på din data

£

Elektrifiering och 
digitalisering - en ny 
värdekedja

Från energirådgivning till energihantering, vi 
erbjuder dig hela utbudet av lösningar för att hjälpa 
dig att minska dina energikostnader och
CO-utsläpp så bra som möjligt samtidigt som du 
säkerställer en smidig drift av din verksamhet.
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Effektivitet

Flexibilitet and batteri 
Generera nya 
intäktsströmmar

Lokal energiproduktion
Öka ditt oberoende

E-mobility  
Driv ditt företag 
hållbart



Temporära 
lösningar

Innovativt 
laddarkoncept med 
inbyggt batteri för att 
minska behovet av 
nätanslutning (63A

CCS laddning med 
150kW 

Enkel uppställning och 
installation, 
gaffeltruckintag och 
inget behov av 
fundament

Framtidssäkrade 
laddare i 
spänningsintervall 
150V till 1000V

CCS laddning med 
300kW eller mer

Scalbara 
laddlösningar genom 
modulkoncept

“Opportunity 
charging”

AC laddning upp till 
22kW

DC laddning
22-50kW

Laddning över 
natten

E.ON Drive Portfölj



….och vi gör det redan idag



Sammanfattningsvis……..
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Vi har passerat ”om”
Nu är istället frågan:

”När och Hur”



Tack!

Nu förnyar vi Sverige
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