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Hållbara transporter - Biogas- OCH Eldrift
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E.ON i världen
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Globala E.ON-koncernen 

har bolag i främst Europa, 

men även i USA, Ryssland, 

Turkiet och Brasilien. 

E.ON har huvudkontor i 

Düsseldorf, Tyskland.

112
miljarder euro i omsättning

33
miljoner kunder

58
tusen medarbetare
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E.ON Sverige
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E.ON Sverige, där även 

Danmark ingår, består av 30 

dotterbolag. Huvudkontoret 

finns i Malmö. 

34
miljarder kronor i omsättning

987
tusen kunder/affärspartners

3,3
tusen medarbetare
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Innovation – huvudingrediens i hållbara energilösningar

Vi möter utmaningarna kring 

omställningen av energisystemet 

och fokuserar på fem strategiska 

initiativ:

 hållbara städer

 smarta nät

 hållbara transporter

 hållbar produktion

 smarta hem



Danmark och Sverige

Biogas- och eldrift – ”Same same but different”
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E.ON driver idag över 40 

tankställen och över 20 

depåer för biogas

Upp till 50 snabbladdare 

uppförs under 2016-

2019

E.ON bygger marknad för biogas- och eldrift

Fokus på 

snabbladdning i inom 

och mellan städer

Befintliga och 

kommande tankstationer 

för biogas

eMOBILITY gMOBILITY
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Gröngasprincipen -

Som grön el. Fast gas

 Någonstans i E.ON:s totala system av tankstationer tillförs biogas 

motsvarande kundens förbrukning av Biogas 50 respektive Biogas 100.

 Systemet är tredjepartsgranskat och är som helhet över tid i balans mellan 

tillförd och förbrukad naturgas och biogas.

 Biogas 100 säljs till kund genom avtal. 
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Tillförsel Förbrukning

Biogas 50

Biogas 100

Det totala 

systemet av 

tankstationer

Biogas

Naturgas



G-Mobility Komprimerad biogas

E-mobility

Olika behov – olika lösningar

G-Mobility Flytande fordonsgas

http://static.progressivemediagroup.com/uploads/imagelibrary/VikingGrace.jpg
http://static.progressivemediagroup.com/uploads/imagelibrary/VikingGrace.jpg


E.ON bidrar till att ny biogasproduktion 
realiseras
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Limfjordens Bioenergi GrønGas Hjørring
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Sønderjysk Biogas GrønGas Vrå

I d
rift

E.ON bidrar till att ny 
biogasproduktion realiseras



Infrastrukturdirektivet – ett sätt för EU att minska 

oljeberoendet och säkra den fria rörligheten

 Beslutades av Ministerrådet september 

2014

 Varje medlemsstat skall ta fram en 

nationell plan för utveckling av 

infrastruktur för alternativa bränslen

 Fordonsgas är tillsammans med el 

definierat som ett nyckelbränsle för att 

minska oljeberoendet.

 Påverkan på svensk infrastruktur för, 

dock mycket stor påverkan i de flesta 

EU-länder vilket ger viktiga styrsignaler 

till fordonstillverkarna att utveckla gas-

och elfordon.
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eMOBILITY och gMOBILITY

Lösningar som krävs för att ersätta fossil bensin och diesel


