
    
Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi 
till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det 
möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem 
genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20 000 
anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall 
ägs av den svenska staten. För mer information: group.vattenfall.com/se 
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Vattenfall och CAKE i samarbete för att 
utveckla första fossilfria motorcykeln 
 

Vattenfall och elmotorcykeltillverkaren, CAKE, har tecknat en 
avsiktsförklaring där kunskap och expertis delas för att utveckla den 
första fossilfria elmotorcykeln. 
   
Samarbetet innebär att Vattenfall och CAKE kan dra nytta av varandras kunskap och 
erfarenheter tillsammans med externa specialister med siktet inställt att kunna påbörja 
serieproduktion 2025. 
 
- Detta samarbete är ett utmärkt exempel på hur vi kan bidra med vår kunskap på området 
för fossilfrihet och expertis kring leverantörskedjan för en produkt som siktar mot att bli 
utsläppsfri” säger Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld.      
     
Vattenfall och CAKE är båda starkt engagerade i att vara en del av omställningen mot ett 
fossilfritt samhälle där Vattenfalls mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation 
och erbjuda klimatsmarta lösningar. CAKEs ambition är att inspirera människor och bidra 
till att skynda på utvecklingen mot lägre utsläpp samt att kombinera upplevelse med ansvar 
i sina konsumentprodukter.        
 
- Detta förstärker verkligen vår förmåga att ytterligare uppmuntra till rena transporter 
tillsammans med Vattenfalls kompetens, kunnande och tydliga mål”, säger Stefan 
Ytterborn, vd och grundare CAKE. 
        
 
 
Läs mer om Vattenfalls hållbarhetsarbete här 
Läs mer om CAKE (på engelska) här 
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