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Vattenfall kan påverka CO2-utsläpp 
längs hela värdekedjan med LCT
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~5
MILJONER TO CO2

~22
MILJONER TON CO2

~14
MILJONER TON CO2

LEVERANTÖRSKEDJA

EGEN VERKSAMHET

KUNDER

• Krav på leverantörer och jämförelse av produkter

• Långtidsperspektiv – gemensamma mål för minskning

• Teknikval

• Ledningssystem ISO14001

• Investeringsbeslut

• Tillstånd och myndighetsdialog

• Forskning och utveckling

• Produkter och tjänster med ett öppet miljöavtryck (ex. 

el med EPD-märkning)

• Partnerskap (ex. elektrifiering av transporter och industri)

• Transparens (kommunikation och rapportering) 



All energi har en miljöpåverkan
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Hur skapar 
livscykelperspektivet 

värde?
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Exempel teknikval 

Scour protection - Sedimentsskydd

• livscykelperspektivet gav stöd i 
leverantörsdialogen

• utmanade designteamet 

• resulterade i besparing på MSEK

• minimerade risker

• miljörelaterade ämnen – t.ex etablering av
artificiella rev
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Exempel myndighetsdialog - nationell nivå
Effektiv utbyggnad: Bygg där det blåser bra

Totalhöjd 150 m
6,5 m/s

500 tillstånd à 30 
verk

12 000 

verk

Totalhöjd 200 m
7,3 m/s

150 tillstånd à 30 
verk

Ca 3 500 verk

Fortsatt utveckling 

Totalhöjd >220 m
7,3 m/s

130 tillstånd à 30 verk

Ca 4 000 verk

60 TWh
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Exempel kundvärde
Kundkrav ökas

Externt

• Ett unik försäljningsargument

• Transparens till kunder och andra intressenter, 
exempelvis myndigheter

För kunder

• Möjlighet att optimera miljöpåverkan 

• Förenklad och transparent rapportering

• Möjlighet att klimatkompensera 

• Större möjlighet att ex miljöcertifiera fastigheter och 

presentera klimatbokslut

• Effektiv och transparent kommunikation och 

marknadsföring
Områden där EPD-data kan användas med fördel
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Utmaningar – stort och smått

• Olika affärsområden/stödfunktioner befinner sig på olika nivåer. 
Uppmuntra de som vill gå fort fram för att kunna ge relevanta råd. Fånga 
upp och stötta de som inte går lika fort fram.

• Stötta affären i att sätta kloka, livscykelbaserade krav vid inköp. 
Involvera Inköp i en högre utsträckning, att de tar en starkare roll som 
drivande och stödjande för affären.

• Få resurserna att räcka till när ”alla” vill tänka livscykel. En angenäm 
utmaning dock ☺
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TACK!

Lena Landström
Senior Adviser Environment
Strategic Development
Lena.landstrom@vattenfall.com
M +46 705-55 24 41

Frågor?

Vill du på ett enkelt sätt göra en positiv skillnad för klimatet?
Ladda ner appen OneTonneFuture

https://www.linkedin.com/in/helle-hommelgaard-herk-hansen-b569686/

