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Vattenfall åtar sig att köpa cement med 
utsläpp nära noll 

Vattenfall ska se till att minst 10 procent av den cement/betong som 
upphandlas till koncernens projekt utgörs av nästan helt utsläppsfri 
cement/betong, senast år 2030. Det nya åtagandet gjordes i samband 
med COP27 där First Movers Coalition i dag lanserade en ny sektor – 
Cement and Concrete.  
 
Vattenfall är grundande medlem i First Movers Coalition (FMC), det globala partnerskapet 
mellan offentlig och privat sektor som syftar till att skala upp ny klimatsmart teknik för att 
minska koldioxidutsläppen inom transport- och materialsektorerna. Nu ansluter sig bolaget till 
den senast lanserade sektorn. 
 
– Vattenfalls mål är att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Parisavtalets 
1,5-gradersmål kan bara uppnås genom att kickstarta marknaden för banbrytande tekniker 
som är helt eller nästan helt utsläppsfria, så att dessa blir lika konkurrenskraftiga som 
befintliga koldioxidintensiva lösningar. Sju sektorer står i dag för en tredjedel av de totala 
globala utsläppen. Jag är glad över att Vattenfall nu kan öka ambitionen även när det gäller 
användningen av betong och cement, utöver sektorerna stål, flyg och lastbilstransporter där 
vi redan har gjort åtaganden, säger Anna Borg, vd och koncernchef för Vattenfall. 
 
Lösningarna för minskade utsläpp från cement och betong kan omfatta (men är inte 
begränsade till): 
 

• Infångning, användning och lagring av koldioxid  

• Icke-fossilbaserade fyllnadsmaterial i cement 

• Övergång till andra bränslen 

• Användning av förnybar el 

• Effektivitetsförbättringar 

• Koldioxidfria råmaterial 

• Alternativa kemiska sammansättningar för cement 

• Mineralisering av koldioxid under härdning 
 
 
Omkring 80 procent av Vattenfalls koldioxidutsläpp från våra inköp av varor och tjänster 
kommer från material som stål, betong, aluminium och koppar, och FMC-åtagandet är därför 
ett viktigt sätt att nå företagets klimatmål. Det är också i linje med Vattenfalls existerande mål 
om att halvera utsläppen från inköpta varor och tjänster till 2030. 
 
– De sektorer där det är svårast att uppnå utsläppsminskningar kan bli koldioxidfria år 2050 

till en kostnad på mindre än 1 % av global BNP om det är möjligt att göra klimatsmart teknik 

konkurrenskraftig i hela leveranskedjan. Vattenfall arbetar redan med initiativ för att minska 

utsläppen från användning av betong och andra material. För att åstadkomma det arbetar vi 

för att skapa fossilfria värdekedjor, hela vägen från utvinning av råmaterialet, 

energianvändning under tillverkning till dess att en färdig produkt blir tillgänglig, och när den 
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är uttjänt återvinns eller återanvänds den. Det här åtagandet passar väl in i vår strategi, säger 

Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall.  

 
Bakgrund: 
 
First Movers Coalition är ett initiativ av World Economic Forum och Amerikanska 
Utrikesdepartementet som syftar till att ta itu med de sektorer som är svårast att ställa om sju 
industrier som står för en tredjedel av de globala utsläppen: aluminium, flyg, cement och 
betong, kemikalier, sjöfart, stål och lastbilstransporter. Vattenfall har under 2021 gjort 
åtaganden inom sektorerna stål, flyg och lastbilstransporter, och har nu även lagt till cement 
och betong i listan.  
 
För ytterligare information kontakta: 
Vattenfalls pressavdelning, 08 739 50 10, press@vattenfall.com 

mailto:press@vattenfall.com

