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6 550 000
Elkunder

2 140 000
Värmekunder

3 310 000
Elnätskunder

2 350 000
Gaskunder

156 824
MSEK net sales 2018

12 007
MSEK vinst 2018

20 000
Anställda

24%
Andel kvinnliga chefer

Det här är Vattenfall
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Värme Sverige

200 000 slutanvändare
13 000 kunder

Fossilfria 2025
>80% återvunnet

2020-03-17

Värme 2 500 GWh
Kyla 60 GWh

Ånga 120 GWh
El 300 GWh

Ett fossilfritt liv 
inom en generation

Vattenfall Värme Sverige



Vi är mitt i en klimatomställning av hela 
samhället
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C1 – Public 4

Och allmänhetens kravDriven av policy… Teknikutveckling…

• 0% 2050

• + 300%

• -50%

• 25 mdr SEK

• 289 mdr USD

• Konsumentkraft

• Efterfrågan på nytt förnybart

• Tex. Microsoft och Facebook

Stadshuset VF turbine @ 

HKZ

to scale

1 : 5.000

103 m

193 m rotor 

diameter

10 MW



Vad tror vi om framtiden?

Hållbarhet är 

framtidens affär 

– och en 

förutsättning för 

att få tillgång till 

kunder, 

kompetens och 

investerare

1

För att kunna 

möta kundernas 

krav behöver 

företag kunna 

leverera enkla 

lösningar i ett 

energilandskap 

som blir allt mer 

komplext

2

Ökad 

elektrifiering 

möjliggör att leva 

ett fossilfritt liv, 

och efterfrågan av 

fossilfri el och 

infrastruktur 

kommer därför att 

öka signifikant

3

Digitalisering av 

hela energi-

värdekedjan 

krävs för att 

kunna leverera 

flexibilitet och ge 

kunderna ett 

fossilfritt, robust 

och 

kostnadseffektivt 

energisystem

4 6

Kostnads-

effektivitet och 

konkurrenskraft 

är förutsättningar 

för 

värdeskapande 

och tillväxt

5

Ny kompetens, 

snabb inlärning 

och inkluderande 

team med 

mångfald, är 

kritiska faktorer 

för att leda energi-

omställningen

Confidentiality - Medium (C2)

All 6 beliefs have been reformulated/added since last year.
2020-03-17



Free from fossil fuel within one generation 

Ägardirektiv: “Vattenfall skall, på ett affärsmässigt sätt, leda utvecklingen mot en miljömässigt hållbar 
energiproduktion

Power Climate 
Smarter Living

Fossilfria inom en generation



Vattenfalls steg på vägen mot 
fossilfritt inom en generation

Vi erbjuder fossilfria 

energilösningar till 

alla våra kunder.

2020 2023 2025 2035

Vi tillhandahåller 

laddning för en 

halv miljon elbilar.

I har ökat 

flexibiliteten i 

svensk vattenkraft 

med 600 MW för att 

stötta mer förnybar 

kraftproduktion.

Vår verksamhet i 

Nederländerna är 

helt fri från kol.

Vår värme-

produktion i Norden 

är helt fossilfri.

Vi demonstrerar 

100 MW grön 

vätgasproduktion 

från fossilfri el.

Fortsättning 

följer, vi är inte 

färdiga…

2030

Vi har fasat ut 

kolkraft i all vår 

värmeverksamhet. 
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Heat
En av Europas största 

värmeleverantörer

Mål: ersatt allt kol som bränsle 2030 

-70 % koldioxidutsläpp till 2030 (-15 mton/år)

Sista fossila bränslet borta 2040

2 000 000
slutanvändare, varav 200 tusen i Sverige

Vattenfall Värme Europa
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