
Elbilens roll i omställningen till ett 
hållbart energisystem



Modern, smart 
värmelösning

Lokal, miljövänlig 
energiproduktion

Lokal 
energilagring

Styrning, optimering 
och visualisering

Fastigheter inom en snar framtid

Dynamisk 
elbilsladdning Nya intäktströmmar 

från energimarknaden



År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor 
ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. 

Ambitionen är i linje med målsättningen om en 
fossilbränsleoberoende fordonsflotta. 

Idag finns runt 80.000 laddbara bilar. Prognosen är att det 
kommet finnas över 2,5 miljoner år 2030.

Förutsättningar är bland annat:

• Större modellutbud av laddbara bilar

• Flera laddningsmöjligheter

• Nytt beteende kring mobilitet

Målsättningen är tydlig
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PROGNOS ANTAL ELBILAR OCH LADDHYBRIDER I SVERIGE 2019-2045

Källa:PowerCircle





Vad gör Bee som laddoperatör?

ENERGIBRANSCHEN BILINDUSTRIN

Bee• Hårdvara och tjänster 
inom e-mobilitet 

• Sömlösa laddlösningar

• Driver omställningen 

FASTIGHETSBRANSCHEN ELBILISTEN



Normalladdning

Laddning för alla behov

• Ladda när bilen är parkerad en 
längre tid

• Hemma och på arbetsplatsen

• Både i villor, flerbostadshus, 
kommersiella fastigheter

• Ladda där du har ett ärende

• Stadscentra, parkeringshus, 
hotell, flygplatser

• Ladda för att förlänga räckvidden

• Knutpunkter och 
transportkorridorer

Destinationsladdning Snabbladdning



Landsomfattande 
laddnätverk

Ladda där du är

• Sveriges största publika 
laddnätverk med över 
1000 laddpunkter

• App med laddplatser och 
aktuell status

• Abonnemang som 
passar alla behov

• Laddhjälp dygnet runt 

• Ungefär 90% av den 
totala laddningen

• Smart uppkopplad 
laddbox

• Säker installation

• Ordinarie elavtalspris

• Statistik över din 
förbrukning

• Framtidssäker, smarta 
tjänster

• Kunden bestämmer vem 
som får tillgång till 
laddstationen

• Sätter själv priset per 
kWh

• Minimal administration –
vi fakturerar användaren 
direkt

• Detaljerad statistik över 
elförbrukningen

Snabb och säker 
hemmaladdning 

Enkel laddning 
för fastigheter

• Skalbar helhetslösning

• Installation och 
driftsättning 

• Rättvis betalning

• Interna eller publika 
platser

Smidig laddning 
för företag



A part of our 
community



Tack för idag

Magnus Hommel
070 00 33 928
Magnus.Hommel@bee.se


