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Varför SSAB ställer 
om till fossilfritt stål



► Växthuseffekten är den snabba ökningen av jordens yttemperatur 
− Den orsakas främst av koldioxidutsläpp från fossila bränslen

► Stålindustrin står för 7 % av de globala koldioxidutsläppen.
− Detta gör stålindustrin till en av de enskilt största industriella källorna till koldioxidutsläpp

► Behovet av stål kommer att öka under en överskådlig framtid

► Unika möjlighet i Sverige 
− Överskott av fossilfri el och lång tradition av samarbete
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Stål är världens mest cirkulära material
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► Mer stål återvinns än alla andra 
material tillsammans
− 84% av allt stål i en byggnad 
− 99% av allt stål i en personbil

► Stål har unika egenskaper
− Återvinns om och om igen 
− Bibehållen/ uppgraderad kvalitet
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2050

2800 miljoner ton stål1600 miljoner ton stål

Återvunnen
metall

Järnmalm Återvunnen
metall Järnmalm

Återvinning räcker inte
– hälften av stålet behöver fortfarande vara malmbaserat år 2050

2016
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2050

2800 miljoner ton stål1600 miljoner ton stål

Återvunnen
metall

Järnmalm Återvunnen
metall Järnmalm

Under en överskådlig framtid måste vi kunna 
tillverka stål av järnmalm på ett hållbart sätt

Återvinning räcker inte
– hälften av stålet behöver fortfarande vara malmbaserat år 2050

2016
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HYBRIT- tekniken
En förutsättning för fossilfri ståltillverkning
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Ersätter masugnen vid reduktion av malm till järn 
Eliminerar behovet av kol i processen
Utsläpp från processen är vatten istället för koldioxid

HYBRIT – en förutsättning för fossilfri ståltillverkning



Production of
fossil-free pellets

Production of
fossil-free sponge iron

Production of
fossil-free steel

Production of
fossil-free electricity

Production of
fossil-free products

- med samarbete i hela värdekedjan som visar vägen framåt
HYBRIT – en förutsättning för fossilfri ståltillverkning



SSABs övergripande mål

SSAB introducerar fossilfritt stål på marknaden 2026
− Lansering av en premiumprodukt utan fossilt koldioxidavtryck.

− Detta innebär att tillverkningen av produkten inte ger upphov till fossila koldioxidutsläpp 
samt att fossilfri järnsvamp används

1

2
SSAB ska vara ledande inom hållbarhet och fossilfritt år 2045
− Hela verksamheten ska vara fossilfri senast 2045 genom stegvis reduktion 

av koldioxidavtrycket

− Det innebär att våra nettoutsläpp av koldioxid från egen verksamhet och inköpt 
energi ska vara noll
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HYBRIT – första spadtaget för pilotanläggning, juni 2018

Stadsminister Stefan Löfven invigningstalar på
plats i Luleå
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HYBRIT – invigning av pilotanläggning, augusti 2020 

Stadsminister Stefan Löfven invigningstalar på
plats i Luleå
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HYBRIT – 100% H2 i reduktionen av malm, juni 2021

Stolta ägarbolag håller presskonferens 
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SSABs första leverans av stål från HYBRIT, augusti 2021

Stolta ägarbolag överlämnar gåva till regeringen 
på plats i Oxelösund
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Första fordonet byggt i fossilfritt stål, oktober 2021 

EU-kommissionär Thierry Breton firar 
tillsammans med VD för SSAB och Volvo på 
plats i Göteborg 



En starkare, 
lättare och mer 
hållbar värld



2016
Förstudie och start för 4-årigt 
F&U projekt med stöd från
Energimyndigheten

2017
HYBRIT bildas med ägarbolagen
SSAB, LKAB och Vattenfall

Färdplan för omställning till HYBRIT teknik

17

2045

SSAB, LKAB, Vattenfall 
Fossil-free

Förstudie
Forskning

Demonstration 
Verksförsök och omställning

Genomförbarhetsstudier
Pilotförsök

2016 – 2017 2018 – 2024 2025 – 2040

2018
Beslut om uppförande av
pilotanläggning i Luleå med stöd från
Energimyndigheten

2018–2021
Försök med fossilfri pelletisering

2020–2024
Försök med vätgasreducering i 
HYBRIT-piloten och smältning i EAF 
hos SWERIM 

2021/22–2024
Försök med vätgaslagring i Luleå

2025
Ljusbågsugn ersätter masugn hos
SSAB i Oxelösund

2026
Demonstrationsanläggning i 
Gällivare – första fossilfria stålet når
marknaden (ca 1.3 Mton)

2030-2040
Industrianläggningar med 
HYBRIT- teknik uppförs

2030 - 2040
Ljusbågsugn ersätter masugn hos
SSAB i Raahe & Luleå
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