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Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med ungefär 20 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, 

Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall fokuserar på tillväxt inom affärsområden som driver 

omställningen mot ett mer klimatsmart energisystem och därigenom tryggar en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning. 

 

  

 

Vattenfall och Cementa satsar på nollutsläpp 

Cementa och Vattenfall inleder en förstudie kring elektrifierad cementtillverkning 
med målsättningen att släppa ut noll koldioxid år 2030. Det motsvarar en 
utsläppsminskning på omkring 5 procent av Sveriges totala utsläpp. 

En cementtillverkning som är elektrifierad och försörjs av ett klimatsmart svenskt energisystem är 
framtidens vision i samarbetsprojektet CemZero. För att uppnå Cementas vision om noll 
koldioxidutsläpp från cementprodukterna under deras livscykel måste ett teknikskifte ske. 
 
– Elektrifiering inom industrin är en viktig del i omställningen mot ett hållbart samhällsbyggande. Nu 
ska vi bygga kunskap om det här ämnet för att tillsammans med Vattenfall ta reda på om det är en 
möjlig framtida lösning för cementtillverkningen, säger Jan Gånge, vd för Cementa. 
 
– Det är mycket positivt att vi tillsammans med Cementa arbetar för att hitta en lösning, en klimatsmart 
elektrifierad cementindustri kan ge ett viktigt tillskott i vårt gemensamma arbete med att minska 
klimatpåverkan, säger Magnus Hall, vd och koncernchef Vattenfall. 
 
Genom decennier av arbete med energieffektiviseringar och utfasning av fossilt bränsle i 
cementtillverkningen har Cementa löpande minskat sin klimatpåverkan. Den ligger lågt i en global 
jämförelse – cirka 15 procent lägre än det globala genomsnittet. Koldioxidutsläpp är trots detta 
fortfarande branschens största hållbarhetsutmaning. 
 
I projektet CemZero ska Cementa och Vattenfall genom pilotstudier undersöka förutsättningarna för 
en klimatsmart och hållbar produktionsprocess för cement i Sverige.  
 
Betong som är världens vanligaste byggmaterial innebär fortsatt hög efterfrågan på cement. 
Befolkningsökning i kombination med att allt fler vill bo tätare i städer gör att betongen också är ett 
mycket viktigt byggmaterial även i framtiden. 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Magnus Kryssare, pressekreterare Vattenfall, magnus.kryssare@vattenfall.com,  
tel. 076-769 56 07 
Karin Comstedt Webb, Hållbarhetsansvarig Cementa, karin.comstedt.webb@heidelbergcement.com, 
tel. 070-864 99 07 
 
Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com 
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum 
Twitter:  twitter.com/Vattenfall_Se 
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