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 INLEDNING 

SSAB Oxelösund driver en anläggning för tillverkning av järn och stål. Produktionen 
sker i flera steg med tillverkning av koks (koksverk), råjärn (masugnar), stål (stålverk, 
LD-konverter), gjutning av ämnen, valsning av stålämnen till plåt (valsverk), och 
slutligen värmebehandling av plåt samt målning. I Figur 1 visas produktionskedjan och i 
Figur 4 visas en flygbild över SSABs verksamhetsområde. 

De malmbaserade delarna av produktionen står för en betydande del av SSABs utsläpp 
till luft och vatten. För att kunna reducera utsläppen planerar SSAB Oxelösund att gå 
över till en järn- och skrotbaserad stålproduktion med en så kallad ljusbågsugn. När 
ljusbågsugnen är i full produktion kan den, efter en övergångsperiod, ersätta de 
malmbaserade delarna av anläggningen (koksverk, masugnar, LD-konverter) och dessa 
kan då avvecklas. Den ljusbågsugnsbaserade processen baseras till stora delar på 
användning av skrot, vilket kommer att ersätta användningen av icke förnybara råvaror 
som kol och järnmalm. De planerade förändringarna blir därmed en övergång mot en 
mer cirkulär ekonomi. 
 
Etableringen av en ljusbågsugn är avgörande för att kunna reducera utsläppen av 
koldioxid från verksamheten. Målsättningen är att denna anläggning ska kunna vara i 
full produktion 2025. Ljusbågsugnen dimensioneras för att producera motsvarande 
mängd stålämnen som idag. Den planerade omställningen innebär väsentligt minskade 
utsläpp till luft och vatten jämfört med idag och kommer att bli en viktig del i att uppnå 
det nationella målet att Sverige ska vara klimatneutralt 2045.  
 
Etableringen av en ljusbågsugn kräver att verksamheten ansöker om nytt tillstånd enligt 
9 kap. miljöbalken. Ansökan om tillstånd till fortsatt befintlig verksamhet och 
tillkommande verksamhet i form av ljusbågsugn i SSABs anläggningar i Oxelösund 
syftar till att bedriva ståltillverkning med järnbaserade råvaror. Under en 
övergångsperiod måste de malmbaserade processerna köras parallellt med 
ljusbågsugnen för att kunna fortsätta produktion av stål under anläggandet och ett 
idrifttagande av ljusbågsugnen.  

Ansökan om tillstånd kommer även att omfatta vattenverksamhet enligt 11 kap. 
miljöbalken då det kan tillkomma utfyllnadsarbeten i vattenområde för en ny 
etableringsyta i Stålhamnen.  

Bolaget avser att söka ett nytt samlat tillstånd för hela sin verksamhet i Oxelösund 
(samlad prövning). Ett nytt tillstånd kommer således, när det tas i bruk, att ersätta 
samtliga tidigare tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken, se vidare avsnitt 5.4. 

Denna handling utgör ett underlag för samråd enligt 6 kap. miljöbalken som en del av 
förberedelserna inför SSABs kommande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. 
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Verksamheten är en sådan verksamhet som enligt 6 § miljöbedömningsförordningen 
(2017:966) alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 
miljöbalken. Med detta som bakgrund utgör aktuellt samråd ett så kallat 
avgränsningssamråd, i enlighet med de samrådsbestämmelser i miljöbalken som trädde i 
kraft vid årsskiftet 2017/2018. Avgränsningssamråd syftar till att samråda om 
verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter 
och miljökonsekvenser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra samt om 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Syftet med samrådet är att 
alla som är berörda av de planerade åtgärderna i ett tidigt skede ska få möjlighet att 
lämna synpunkter och bidra med kunskaper. 

Verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå och samrådet omfattar 
även samråd enligt 13 § i Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor, i enlighet med 6 kap. 29 § Miljöbalken. 

SSAB håller samråd under mars-april 2019. Tillståndsansökan planeras att lämnas in till 
mark- och miljödomstolen i september 2019. Ljusbågsugnen planeras att börja byggas 
under 2021 med planerad start av provdrift under 2024. Innan driftstart måste även en 
ny elkraftledning som ska förse ljusbågsugnen med el vara färdigbyggd.  Efter en 
inkörningsperiod där man ser att den nya ljusbågsugnen klarar av att tillverka alla 
stålkvalitéer samtidigt som energitillförseln i form av ny energigas är tryggad, kan 
driften av koksverk, masugnar samt LD-konverter (stålugnen) avslutas. 

Syftet med samrådet är bland annat att informera om projektet, att inhämta information, 
erfarenheter och synpunkter samt att i ett tidigt skede möjliggöra delaktighet för berörda 
myndigheter, organisationer, enskilda och andra som kan antas bli berörda av 
verksamheten. Samrådet hålls med Oxelösunds kommun, länsstyrelsen i Södermanland, 
berörda myndigheter och verk, organisationer, fastighetsägare, andra närliggande 
verksamheter samt med allmänheten.  

Öppet hus för allmänheten kommer att hållas den 26 mars 2019 mellan kl.18-20 hos 
SSAB (Stora utbildningssalen, östra flygeln. Följ skyltning från stora kontoret, SSAB 
Oxelösund). Ett separat samrådsmöte med inbjudna myndigheter kommer att hållas den 
27 mars.  

Samrådsunderlaget kan laddas ner från webbsida: www.ssab.se/samrad-oxelosund eller 
beställas via projektets miljösamordnare jenny.lindgren@structor.se. Synpunkter kan 
lämnas vid samrådsmötet eller skriftligen senast den 12 april 2019. Märk brev och 
kuvert respektive e-post med ”Samråd SSAB Oxelösund”.  

  

http://www.ssab.se/samrad-oxelosund
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Synpunkter skickas till:  
SSAB Oxelösund 
Yttre Miljö 
pnr 1010 
613 80 Oxelösund 

e-post: samrad.oxelosund@ssab.com  

 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Sökande:  
SSAB EMEA AB 
Organisationsnummer: 556313-7933 
Adress:  613 80 Oxelösund 
Tel växel:   0155-254000 
 

Kontaktpersoner:  
Miljöchef: 
Kristina Branteryd, SSAB 
E-post: kristina.branteryd@ssab.com 
 
Projektledare Tillståndsprövning: 
Magnus Nydahl, SSAB 
E-post: Magnus.Nydahl@ssab.com 

Miljösamordnare:  
Jenny Lindgren, konsult Structor Miljöbyrån 
E-post: jenny.lindgren@structor.se 

 LÄSANVISNING 

Samrådsunderlaget inleds i kapitel 4 med en beskrivning av bakgrunden till projektet. 
Därefter följer i kapitel 5 en redovisning av syftet med projektet samt vilka 
utgångspunkter som gäller för tillståndsansökan. I kapitel 6 beskrivs verksamhetens 
lokalisering och hur verksamhetsområdet med närområde ser ut. I kapitel 6 redovisas 
planförhållanden samt skyddade områden i närområdet. I kapitel 7 beskrivs föreslagen 
avgränsning av kommande MKB:n och kapitel 8 redogör för de alternativ som kommer 

mailto:samrad.oxelosund@ssab.com
mailto:kristina.branteryd@ssab.com
mailto:Magnus.Nydahl@ssab.com
mailto:jenny.lindgren@structor.se
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att tas upp i kommande MKB. I kapitel 9 och 10 redogörs för befintlig och planerad 
verksamhet. I kapitel 11 redogörs kort för den miljöpåverkan som den planerade 
verksamheten kan ge upphov till och vilka miljökonsekvenser som kommer att 
beskrivas i MKB. För respektive miljöaspekt beskrivs förutsättningar, preliminär 
påverkan i anläggnings- och driftskede samt förslag till fortsatt arbete/fortsatta 
utredningar. Ett utkast till innehållsförteckning för kommande 
miljökonsekvensbeskrivning biläggs detta samrådsunderlag. 

 BAKGRUND 

Svensk stålindustri står inför en stor omställning. Redan idag har svenska stålprodukter 
ett lägre klimatavtryck än internationella konkurrenter men för att nå målen krävs 
ytterligare åtgärder.  

Det har på senare tid tagits flera politiska beslut som reglerar utsläppen av koldioxid 
nationellt, europeiskt och globalt (Parisavtalet). Idag finns ekonomiska styrmedel som 
syftar till att begränsa utsläppen av koldioxid. Ett av dessa är EU:s handel med 
utsläppsrätter (ETS).  

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Den 15 juni 2017 röstade 
riksdagen igenom klimatlagen (2017:720) och de nya klimatmålen. De nya klimatmålen 
skärper kraven och senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå det målet 
krävs åtaganden från alla samhällsaktörer. 

Den malmbaserade stålindustrin står idag för en betydande andel av Sveriges totala 
utsläpp av koldioxid. För att göra stål med dagens malmbaserade processer krävs inte 
bara järnmalm utan också kol, i form av koks, som ger ifrån sig stora mängder koldioxid 
när järnmalmen reduceras i masugnen. Att minimera utsläppen av koldioxid från 
SSABs anläggningar är en central fråga i utformningen av koncernens strategi för den 
framtida ståltillverkningen.  

För att möta dessa utmaningar har SSAB tillsammans med de två statliga bolagen 
Vattenfall och LKAB startat ett långsiktigt forskningsprojekt (HYBRIT), i syfte att 
utveckla en vätgasbaserad reduktion av järnmalm där restprodukten är vatten istället för 
koldioxid. Målet är att detta projekt inom 30 - 40 år, skall kunna vara med och bidra till 
ett fossilfritt samhälle.  

SSAB avser att kraftigt minska sina utsläpp genom att använda ett för SSAB Oxelösund 
nytt sätt att producera stål på. Den planerade etableringen av en ljusbågsugn inom 
SSABs verksamhet i Oxelösund är avgörande för att reducera utsläppen av koldioxid 
samtidigt som den i ett senare läge möjliggör användning av vätgasreducerat järn 
(HYBRIT). 
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Som nämnts tidigare kräver etableringen av en ljusbågsugn att verksamheten ansöker 
om nytt tillstånd enligt miljöbalken. 

 SYFTE OCH UTGÅNGSPUNKTER 

5.1. Syfte  
Ansökan om tillstånd till förändrad verksamhet vid SSABs anläggningar i Oxelösund 
syftar till att bedriva ståltillverkning med skrot- och järnbaserade produkter.  

Etableringen av en ljusbågsugn och övergången till ljusbågsugnsbaserad stålproduktion 
kräver tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. Bolaget har valt att söka ett samlat tillstånd för 
hela verksamheten. Då det också kan tillkomma utfyllnadsarbete i vattenområde för 
anläggande av en etableringsyta i den hamn som SSAB förfogar över (Stålhamnen) 
behöver även tillstånd sökas för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken.  

5.2. Nuvarande tillstånd 
Ståltillverkningen vid SSABs anläggning i Oxelösund sker i flera steg, vilka illustreras i 
Figur 1.  

SSAB i Oxelösund har tillstånd från Nacka Tingsrätt, Miljödomstolen, för en 
produktion av råjärn som uppgår till 2 miljoner ton och en produktion av prima ämnen1 
som uppgår till 1,9 miljoner ton per år. Gällande tillstånd och villkor för verksamheten 
som reglerar produktion och deponier redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Tillstånd som reglerar dagens verksamhet 

Tillstånd från Miljödomstolen 
Produktion: 

 

 Mål nr M 2033-07 Beslut från 2007-11-15  
Mål nr M 2033-07 Deldom från 2011-09-02 
Mål nr M 2033-07 Deldom från 2015-04-08 
Mål nr M 2033-07 Deldom från 2016-03-04 
Mål nr M 2033-07 Deldom från 2018-08-222 
A.D 88/1965 (Vattendom)3 

Tillstånd från Miljödomstolen 
Deponier4: 

 

 Mål nr M 10-99 Beslut 2002-04-09, Deponi Ålö 
Mål nr M 3250-13 Beslut 2014-03-24, Deponi Ålö, höjning 
Mål nr M 7498-13 Beslut 2015-06-18, Deponi Ängsviken 

                                                 
1 Prima ämne är färdigt stål format som ett block. 
2 Domen är överklagad av länsstyrelsen till Mark- och miljööverdomstolen, överklagandet har ännu inte prövats. 
3 Vattenuttaget från Nyköpingsån lämnas orörd och ingår ej i SSABs kommande tillståndsansökan. 
4 Deponi Lotsängen (avslutad) omfattas av ett separat tillstånd (Dnr 137-467-96, beslut 1997-07-03). Deponi Brannäs, (avslutad) 

omfattas av 2007 års tillstånd. 
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Figur 1. Produktion av stål. Verksamheten omfattar idag koksverk, masugnar, kraftverk, stålverk, valsverk, 
deponier och hamn. Bolaget ansöker om ett samlat tillstånd för hela verksamheten och inte bara den aktuella 
ändringen. Den sökta verksamheten har avgränsats med en röd ring, där även den planerade ljusbågsugnen 
illustreras (grön ring).  

5.3. Kort om planerad förändring 
I detta avsnitt beskrivs kort planerade förändringar av verksamheten. En utförligare 
beskrivning lämnas i kapitel  9 och 10. 

SSAB planerar att etablera en ljusbågsugn (EAF5) för smältning av skrot och 
järnråvaror inom verksamheten. Ljusbågsugnen kommer att ersätta den befintliga 
malmbaserade processen (koksverk, masugnar, LD-konverter6 samt biproduktverk) för 
framställning av stålämnen, se gul markering i Figur 2. Den planerade verksamheten 
innebär fortsatt drift av deponierna Ålö och Ängsviken samt även stålverk, valsverk och 
hamnen.   

                                                 
5 EAF – electric arc furnace. 
6 LD-ugnen kan komma att nyttjas även framgent som AOD-konverter eller liknande. 
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Bolagets huvudverksamhet blir även fortsättningsvis produktion av järn och stål, 
verksamhetskod 27.10, och verksamheten i Oxelösund kommer att omfattas av samma 
BAT-referensdokument som idag.  

 

Figur 2. Produktion där ljusbågsugnen avser att ersätta den malmbaserade processen, produktionen i de 
gulmarkerade delarna avvecklas. 

5.4. Utgångspunkter 
Ljusbågsugnen kommer att ersätta befintliga processer för framställning av råstål och 
den dimensioneras för att producera motsvarande mängd stålämnen som SSAB idag har 
tillstånd för (1,9 miljoner ton prima ämne). Det är viktigt att befintliga malmbaserade 
processer kan köras parallellt med ljusbågsugnen under en övergångsperiod så att den 
nya produktionen med ljusbågsugnen kan anpassas utan att verksamheten påverkas 
negativt.  

Med ovanstående som bakgrund gäller följande utgångspunkter för tillståndsansökan:  

1. Tillstånd söks för en fortsatt årlig tillståndsgiven produktion av  
- 1 900 000 ton prima ämnen  
- 1 000 000 ton levererad plåt 
- 3 500 000 ton gods över kaj 

 
2. Tillstånd söks att till den 1 januari 2027 årligen producera 
- 530 000 ton rampkoks 
- 2 000 000 ton råjärn 

 
3. Tillstånd söks för fortsatt drift av deponi Ängsviken  
- deponering av avfall från bolagets produktionsanläggningar i Oxelösunds 

kommun intill nivån + 32 m (RH00) inom område som framgår av gällande dom  
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- I deponin får deponeras totalt 4 200 000 m3 avfall av de slag som anges i 
gällande dom  

- Hyttsot får deponeras även om det skulle utgöra farligt avfall 
 

4. Tillstånd söks för fortsatt drift av Ålödeonin 
- deponering av bolagets restprodukter intill höjden + 21 m (SWEREF99) med en 

total mängd om 200 000 m3 

Tillstånd enligt 11 kap. Miljöbalken söks för utfyllnadsarbete i vattenområde avseende 
anläggande av kaj och hanteringsyta i Stålhamnen. 

Tidsbegränsningen i punkt 2 avseende att driften av koksverk och masugn upphör den 
1/1 2027 förutsätter att tidplanen kan hållas, (se avsnitt 9.10). Förutsättningen är att el 
finns framdragen till den planerade ljusbågsugnen, att den planerade LNG-terminalen 
kan förse SSAB med naturgas samt att ett lagakraftvunnet tillstånd till förändrad 
verksamhet vid SSABs anläggningar enligt bolagets ansökan föreligger i tid för att 
kunna börja bygga ljusbågsugnen som planerat, tidigt under 2021. 

För de delar som ska avvecklas (koksverk, masugnar, LD-konverter) kommer SSAB att 
föreslå villkor för övergångsperioden liknande de villkor som är angivna i 20187 års 
dom. Därtill kommer nya förslag till villkor lämnas för ljusbågsugn samt för 
vattenverksamheten i Stålhamnen.  

Inom SSABs område finns befintliga deponier som kommer att inkluderas i den sökta 
verksamheten. Deponi Brannäs (avslutad) omfattas av 2007 års tillstånd. Deponierna 
Ängsviken8, Ålö910 och Lotsängen11 (avslutad) omfattas av separata tillstånd. SSAB har 
sedan tidigare även tillstånd till vattenuttag12 från Nyköpingsån. Denna 
vattenverksamhet ingår inte i den sökta verksamheten eftersom separat tillstånd finns 
för detta och då detta uttag inte berörs eller förändras. 

5.5. Verksamhetskoder 
SSABs huvudverksamhet enligt miljöprövningsförordningen är produktion av järn och 
stål (verksamhetskod 27.10). Utöver huvudkoden omfattas SSAB Oxelösund också av 
ett antal sidoverksamheter inom anläggningen. Anläggningens verksamheter och 
tillståndsgivna produktionsvolymer för såväl nuvarande som framtida planerad 
verksamhet redovisas i Tabell 2.  

  

                                                 
7 Mål nr M 2033-07 Deldom från 2018-08-22. Domen är överklagad av länsstyrelsen till Mark- och miljööverdomstolen, 

överklagandet har ännu inte prövats. 
8 Mål nr M 7498-13 Beslut 2015-06-18, Deponi Ängsviken  
9 Mål nr M 10-99 Beslut 2002-04-09, Deponi Ålö  
10 Mål nr M 3250-13 Beslut 2014-03-24, Deponi Ålö, höjning  
11 Tillstånd koncessionsnämnden, Dnr 137-467-96, beslut 1997-07-03, deponi Lotsängen 
12 Vattendom A.D.88/1965 
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Tabell 2. Verksamheter och tillståndsgiven produktion idag och för sökt produktion. Grön ruta visar gällande 
koder. Tillståndsgiven produktion anges i ton. 

Verksamhetskod Beskrivning av 
verksamhet/produkti
on 

Nuvarande tillstånd  Verksamhet när den 
malmbaserade 
upphör 

27.10 Produktion av järn  2 000 000 (råjärn) Upphör 
 Produktion av stål 1 900 000 (prima ämnen) 1 900 000 (prima ämne) 
Sidoverksamheter  
23.10 Tillverkning av koks 530 000 (koks) Upphör 
24.26 Oorganiska kemikalier 

(produktion av syror) 
 Upphör 

27.25 Varmvalsning 1 000 000 (levererad plåt) 1 000 000 (levererad plåt) 
39.10 Lösningsmedel   
40.50 Förbränning   
63.10 Hamn 3 500 000 (gods över kaj) 3 500 000 (gods över kaj) 
90.290-i Deponering av icke-

farligt avfall 
  

90.320-i Deponering av farligt 
avfall 

  

90.341-i Sluttäckt deponi   
 

Inom EU tas referensdokument för bästa tillgängliga teknik fram för olika 
industrisektorer (så kallade BREF-dokument). BREF-dokumenten visar den 
miljöprestanda som kan uppnås om man använder bästa tillgängliga teknik (BAT13). 
SSAB omfattas av två uppsättningar BAT-slutsatser, se Tabell 3. I den tekniska 
beskrivningen som bifogas ansökan om tillstånd för verksamheten kommer SSAB att 
referera till BAT för verksamhetens olika delar. 

Tabell 3. BAT-referensdokument för SSABs verksamhet 

Verksamhetskod IED-verksamhet BREF-dokument BAT-slutsats 
27.10 Produktion järn 
och stål 

2.2 IS BREF 2012/135/EU 

23.10 Tillverkning av 
koks 

1.3 – stänger 1/1 2027 IS BREF 2012/135/EU 

27.25 Varmvalsning  2.3 FMP 
BREF 

 

24.26 Oorganiska 
kemikalier 

4.2 - stänger 1/1 2027 LVIC-AAF 
BREF 

 

39.10 Lösningsmedel 6.7 STS 
BREF 

 

40.50 Förbränning 1.1 LCP 
BREF 

2017/1442/EU 

 

                                                 
13 Best Available Techniques 
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5.6. Närliggande verksamheter 
I närheten till SSAB Oxelösund finns också ett antal andra verksamheter med separata 
tillstånd och andra verksamhetsutövare. Dessa ingår inte i den sökta verksamheten, se 
Figur 1 med förklaring nedan. Dessa kan anses utgöra följdverksamhet till den sökta 
verksamheten eller utgör i vart fall verksamheter som beaktas vid den kumulativa 
bedömningen av verksamheten. 

Oxelösunds Hamn AB 
Majoriteten av det råmaterial (kokskol, järnmalmspellets) som används i befintlig 
process hanteras och lagerhålls av Oxelösunds Hamn AB. Hamnen är en extern 
verksamhetsutövare med eget tillstånd för denna verksamhet.  

Produktion av bränd kalk (SMA Mineral AB) och 
Luftgasfabrik (AGA) 
Inom SSAB Oxelösunds anläggningsområde finns två verksamhetsutövare med egna 
tillstånd. AGA som producerar och levererar gaser till SSABs processer (kvävgas, 
syrgas, argon, tryckluft) samt SMA mineral som producerar och levererar bränd kalk till 
bland annat SSAB. AGA och SMA är externa verksamhetsutövare och deras 
verksamhet ingår inte i SSABs ansökan. 

Ny LNG-terminal i Oxelösunds Hamn (OxGas AB) 
En LNG-terminal planeras14 i Oxelösunds hamn som ska förse SSAB med energigas 
som ersätter den masugns- och koksugnsgas som idag används som bränsle i befintliga 
processer. OxGas AB är verksamhetsutövare och ansvarar för att ansöka om tillstånd för 
denna anläggning. 

Ny kraftledning (Vattenfall) 
En ny kraftledning för utökad kraftförsörjning till verksamheten (Vattenfalls regionnät) 
planeras. Kraftledningens etablering krävs för och är avsedd för att försörja 
ljusbågsugnen med elkraft. Vattenfall är ansvarig för att erhålla tillstånd och bygga ny 
kraftledning till SSAB Oxelösund. 

 LOKALISERING OCH 
OMRÅDESBESKRIVNING 

6.1. Lokalisering 
Den befintliga anläggningens lokalisering eller yta avses inte att ändras, förutom 
eventuell utfyllnad i vattenområde.  

                                                 
14 Ansökan för LNG-terminalen ska prövas av Miljöprövningsdelegationen och detaljplanearbete för området pågår. 
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Oxelösunds kommun ligger på en halvö söder om Nyköping och cirka 10 mil söder om 
Stockholm. SSAB Oxelösund ligger på halvöns yttersta spets öster om Oxelösunds 
kommuns centrala delar (se Figur 3) och området omfattar cirka 400 hektar.  

Berörda fastigheter är följande: ABBORREN 5, ASPA 2:8, BRANNÄS 1:2, GÖSEN 4, 
GÖSEN 5, GÖSEN 6, GÖSEN 8, IRIS 10, OXELÖ 7:32, OXELÖ 7:36, OXELÖ 7:37, 
OXELÖ 7:50, OXELÖ 7:62, OXELÖ 7:68, OXELÖ 7:69, OXELÖ 7:71, STORA 
HUMMELVIK 1:17, STORA HUMMELVIK 1:8. 

Öster om SSAB ligger Ålöfjärden. Väster om SSAB ligger Oxelösunds centrala delar 
och den närmast liggande bostadsbebyggelsen ligger på cirka en kilometers avstånd (se 
Figur 3) samt i Gamla Oxelösund, strax söder om verksamhetsområdet. I skärgården 
sydost om SSAB finns fritidsbebyggelse. Söder om SSAB är Oxelösunds hamn belägen. 
Norr om SSAB finns ett större område med enstaka fritidshus, Brannäs-halvön. 

Transportled för vägtransporter till och från Oxelösund och SSAB utgörs av Riksväg 53 
som huvudsakligen går som motorväg från Oxelösund med anslutning till E4 vid 
Nyköping. Järnväg går till SSAB och utgörs av en enkelspårig bana som trafikeras av 
godståg. 

 

Figur 3. Översiktskarta med transportvägar till och från SSABs verksamhetsområde. 
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6.2. Omgivningen och industriområdet 
Oxelösundsområdet präglas av närheten till havet. Fastlandet domineras av skog med 
relativt litet inslag av jordbruksmark. Området är låglänt. Landskapsbilden inom SSAB 
är präglat av industriverksamheten vilken medför stora ytor för logistik, lagring samt 
lastning och lossning, se Figur 4. Spårområden, skorstenar, kaj, lagerbyggnader och 
upplag dominerar landskapsbilden. Stora delar av industriområdet är plansprängt och 
utfyllt. 

 

Figur 4. Flygbild över SSABs område.  
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6.3. Planförhållanden 
SSABs verksamhetsområde är i kommunens översiktsplan (laga kraft 2018-07-11) 
markerat som område med verksamheter. I översiktsplan anges att områdets 
industrifunktion ska bevaras och utvecklas.  

Stora delar av SSABs verksamhetsområde omfattas av detaljplan (nr:1791) som vann 
laga kraft år 2000 och anger huvudsakligen markanvändningen industri. I mindre delar 
utgörs markanvändningen av vattenområde och hamn, kontor och trafik samt 
naturområden. I planen anges att det är angeläget att bibehålla terrängen mellan 
samhället och industrin intakt med befintlig vegetation för att bidra till att minska 
störningar.  
 
Den sökta verksamheten ryms inom befintliga detaljplaner och någon ny detaljplan för 
SSABs verksamhet behöver inte upprättas. I Figur 5 syns gällande detaljplaner för 
SSABs område. 

 

Figur 5. Verksamhetsområdet omfattar detaljplanerna 04/81 P12/2, 0481-P08/1, 0481-P00/3 samt del av 04-
OXS-176. I flygbilden syns även att verksamhetsområdet omfattar såväl industrimark som omkringliggande 
skyddande grönytor.  
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6.4. Riksintressen, Natura 2000 och övriga skyddade områden och objekt 

6.4.1. Riksintressen  
Det är inte frågan om någon ändrad markanvändning, förutom viss utfyllnad i 
vattenområde, och bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken blir därför inte 
tillämpliga (2 kap. 6 § 2 st miljöbalken). De görs dock, för fullständighetens skull, en 
kort redovisning av aktuella riksintressen, se Figur 6, Figur 7 och Figur 8. 

 

Figur 6. Områden av riksintresse för natur och friluftsliv. 
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Figur 7. Områden av riksintresse för energiproduktion och yrkesfiske. 

 

 

Figur 8. Områden av riksintresse för kommunikationer. 
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6.4.2. Natura 2000 och övriga skyddade områden 
Det närmaste Natura 2000-området, Strandstuviken, som även är ett naturreservat, är 
beläget cirka 1400 meter norr om SSAB. Notera att verksamhetsområdet innefattar en 
skyddande naturområdet i norr, mot naturreservatet, se även Figur 4. Området består av 
ett par smala utskjutande uddar och två grunda havsvikar, Snäckviken och 
Strandstuviken. Strandstuvikens naturreservat är en av länets viktigaste rastlokaler för 
flyttfåglar och här häckar bland annat havsörn, törnskata och fisktärna (upptagna i 
fågeldirektivet)15. 

Natura 2000-området Furön, är beläget cirka 1 km söder om SSAB (se Figur 6). På 
Furön är de prioriterade bevarandevärdena områdets gamla kusttallskog med 
naturskogsliknande utseende, som delvis är brandpräglade, samt arter knutna till död 
ved och gamla träd. 

Sydväst om SSAB, väster om Furön, finns Femöre naturreservat och Natura 2000-
området Femörehuvud (se Figur 6) som är en skogbeväxt, bergig halvö utanför 
Oxelösund. Området utgörs av gammal tallskog. Syftet med reservatet är att skydda ett 
värdefullt frilufts- och barrskogsområde med dess djur- och växtliv.  
 
Sydöst om SSAB, med ett avstånd på ca 3 km, är Natura 2000-området Hasselö-Bergö 
beläget. Syftet med Hasselö-Bergös Natura 2000-område är att bevara en typisk 
skärgårdsnatur med gammal naturskogsliknande tallskog och ädellövskog. 

6.4.3. Fornlämningar 
Inom SSABs verksamhetsområde finns ett antal kulturhistoriska lämningar (se Figur 
21). En av dessa är en fornlämning (Oxelösund 41:1) som utgörs av en 
bytomt/gårdstomt.  De andra lämningarna är klassade som ”övriga kulturhistoriska 
lämningar”. Längs med vattenlinjen finns t.ex. en övrig kulturhistorisk lämning som 
utgörs av en fartygs-/båtlämning (Oxelösund 153), se vidare avsnitt 11.7 och Figur 21. 

 AVGRÄNSNING AV MKB  

7.1. Verksamhet 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att omfatta befintlig verksamhet så som den 
bedrivs enligt gällande dom från 200716 med slutliga villkor i 2018 års dom17 samt med 
beskrivning av tillkommande verksamhet, huvudsakligen i form av en ljusbågsugn, men 
även efterföljande behandlingsanläggningar i stålverk samt utbyggd kapacitet i valsverk 
                                                 
15 Länsstyrelsen Södermanlands hemsida, 2019-02-05 https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/besok-och-

upptack/naturreservat/strandstuviken.html 
16 Aktbil 46. Miljödom 2007 mål M 2033-07 
17 Verksamhetstillstånd SSAB, DELDOM Mål nr M 2033-07, 2018-08-22 



 

 

 

 Samrådsunderlag  
  SSAB Oxelösund 
 2019-03-01 s 22 (81) 

med efterföljande behandlingar. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer även att 
omfatta planerad tillkommande vattenverksamhet. Även deponierna inom SSABs 
område inkluderas i miljökonsekvensbeskrivningen.  

7.1.1. Följdverksamheter och kumulativ påverkan 
Vid prövning enligt miljöbalken ska man ta hänsyn till de följdverksamheter som kan 
antas behövas för att verksamheten ska kunna bedrivas (16 kap. 7 § MB) på ett 
ändamålsenligt sätt. Nedan anges de verksamheter som kan anses vara en följd av den 
sökta verksamheten. Miljökonsekvenser till följd av följdverksamheter kommer att 
beskrivas för de miljöaspekter där det bedömts som relevant. Detta görs i separat kapitel 
i MKB ”Kumulativa effekter och konsekvenser”. 
 
Transporter med fartyg, tåg och lastbil 
Nuvarande råvaror i form av bulkmaterial (kol och malm) levereras med fartyg till 
Oxelösunds Hamn där materialet lagras och därefter transporteras via bandgångar till 
SSAB. Dessa bandgångar utgör en följdverksamhet. Koks transporteras med lastbil från 
Oxelösunds Hamn till SSAB och utgör en följdverksamhet.  
 
Tillförseln av bulkprodukter, (kol, koks, malmpellets) via Oxelösunds Hamn, kommer 
med planerad verksamhet på sikt att ersättas med tillförsel av skrot och andra 
järnråvaror som antingen transporteras till SSAB med fartyg, järnväg, lastbil eller med 
bandtransport när det är möjligt och lämpligt. Skrot och järnråvaror med båt antas 
levereras såväl till Oxelösunds Hamn som till SSABs Stålhamn.  
 
Övriga verksamheter med koppling till SSAB 
Det finns även andra verksamheter i närområdet som bedrivs av andra 
verksamhetsutövare och som bedrivs med egna tillstånd. De kan därför inte omfattas av 
ansökan. De skulle till delar kunna betraktas som följdverksamheter, men den 
kumulativa påverkan från dessa verksamheter och den ansökta verksamheten kommer i 
vart fall att beskrivas (AGA, SMA, LNG-terminal, delar av Oxelösunds hamn samt 
kommande kraftledning). Dessa verksamheter har angivits i avsnitt 5.6.  

7.1.2. Övrig kumulativ påverkan i närområdet 
Exempel på övrig verksamhet som kan bidra till kumulativa konsekvenser kan vara den 
del av Oxelösunds hamns verksamhet som inte är kopplad till SSABs verksamhet samt 
skrothantering vid närbelägna Kuusakoski recycling. Kumulativa effekter till följd av 
dessa verksamheter kommer också att beskrivas i MKB för de miljöaspekter där det 
bedöms som relevant. 

7.2. Miljöaspekter 

Följande miljöaspekter bedöms vara relevanta att utreda inom ramen för 
miljökonsekvensbeskrivningen: 
 

o Klimatpåverkan (CO2-utsläpp) 



 

 

 

 Samrådsunderlag  
  SSAB Oxelösund 
 2019-03-01 s 23 (81) 

o Buller och vibrationer 
o Utsläpp till luft 
o Föroreningar i mark, grundvatten och byggnader 
o Utsläpp till vatten, dagvatten, vattenmiljö, MKN, fiske 
o Naturmiljö, Natura 2000 
o Kulturmiljö 
o Resurser, råvaror, produkter, avfall 
o Energianvändning 
o Risker för människa och miljö 
o Klimatanpassning  

 
Samtliga aspekter i listan ovan beskrivs i driftskedet inklusive övergångsskedet. 
Dessutom beskrivs de i fet stil under byggskedet.  
 
Påverkan på rekreation har bedömts uppstå främst med avseende på buller och 
transporter. Eventuella konsekvenser med avseende på rekreation kommer därför att 
hanteras inom ramen för Buller och vibrationer. Damning hanteras inom avsnittet om 
luft och ljus inom avsnittet naturmiljö. 
 

7.3. Geografi 

Geografiskt omfattar konsekvensbedömningarna det område som riskerar att påverkas 
av den sökta verksamheten. Detta innefattar det direkta påverkansområdet där 
verksamheten bedrivs och fysiska åtgärder vidtas. Konsekvensbedömningarna innefattar 
även områden utanför det direkta påverkansområdet där påverkan kan urskiljas, 
exempelvis närliggande recipienter, transportvägar, bostadsområden, grönområden och 
liknande. 
 
Utsläpp till luft påverkar miljön på olika geografiska skalor. Luft- och vattenutsläpp 
avtar med avståndet från utsläppet. Den lokala miljöpåverkan från SSAB begränsas i 
huvudsak till Oxelösunds kommun och till vattenområdet och skärgården närmast 
anläggningen. Klimatpåverkan kommer att beskrivas på regional och global skala.  
 
För naturmiljö kommer eventuell påverkan på närliggande naturområden och Natura 
2000-områden att beskrivas. För buller kommer konsekvenserna att beskrivas för 
närliggande bostadsområden och närliggande natur- och skärgårdsmiljöer.  
 
Gränsen för att studera lastbilstransporter, som bedömts som en följdverksamhet, har 
dragits vid Nyköping. På E4:an norrut och söderut bedöms företagets transporter vara 
försumbara i relation till den totala miljöpåverkan från transporterna. Utsläppen från 
fartyg har avgränsats till ett kustnära område, huvudsakligen inom en timmes gång från 
Oxelösunds hamn samt inom hamnen.  
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7.4. Tid 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att omfatta både anläggningsskedet och 
driftskedet. Med anläggningsskedet avses den tidsperiod under vilken den planerade 
verksamheten (ljusbågsugnen och ytor i Stålhamnen) kommer att anläggas/byggas.  
Med driftskedet avses tidsperioden efter att den planerade verksamheten färdigställts 
och tagits i drift. 
 
Även en övergångsperiod när SSAB har en parallell drift med malmbaserad produktion 
och ljusbågsugn kommer att beskrivas för de miljöaspekter där det är relevant. Under 
övergångsperioden minskas den malmbaserade produktionen. Minskningen sker 
successivt med beaktande av de produktionsvolymer som är möjliga vid kontinuerlig 
drift av masugnarna samt möjlig ökning i ljusbågsugnen. 
 
Nedanstående utgångspunkter gäller för den tidsmässiga avgränsningen: 

• Nulägesbeskrivningar utgår från en serie om ca 10-15 år tillbaka i tiden för att 
visa på variationer i produktionen över tid. 

• Konsekvenser för driftskedet (inklusive för nollalternativet) bedöms dels för 
åren mellan 2024–202718, vilket är den övergångsperiod då befintliga 
malmbaserade processer avvecklas i takt med att processen kopplad till 
ljusbågsugnen utvecklas (se avsnitt 5.4), och dels för tiden då ljusbågsugnen 
antas vara i full drift och har ersatt befintliga malmbaserade processer. 

• Anläggningsskedet för ljusbågsugnen bedöms pågå under cirka 3 år och kommer 
beskrivas i MKB:n, liksom byggskedet för utfyllnadsarbeten i vattenområdet vid 
Stålhamnen. Övriga löpande uppdateringar och ombyggnationer inom området 
kommer att nämnas kortfattat. 
 

Observera att ovan angivna årtal för anläggnings- och driftskedet kan komma att 
förändras om tidplanen förskjuts till följd av exempelvis yttre omständigheter som att 
tillstånd inte erhålls senast 1/1 2021 m.m., se avsnitt 5.4.  

 ALTERNATIVREDOVISNING 

8.1. Nollalternativet – Nuvarande tillståndsgiven verksamhet  

Nollalternativet innebär verksamhet enligt nuvarande tillståndsgiven verksamhet, se 
kapitel 7. Detta innebär att det inom verksamheten inte sker en övergång till järn- och 

                                                 
18 Årtalen ska ses som typår, vilka kan komma att justeras om tidplanen för projektet förändras. 
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skrotbaserad stålproduktion. I stället kommer koksugn och masugnsbaserad tillverkning 
att fortsätta. Konsekvenserna av detta kommer att beskrivas i MKB. 

8.2. Alternativa lokaliseringar 

SSABs verksamhet i Oxelösund är uppbyggd utifrån ett integrerat produktionsflöde för 
tillverkning av plåt. Detta innebär processer relaterat till produktion av stålämnen 
(koksverk, masugnar, stålverk), samt varmvalsning med sekundära värmningsprocesser 
(ex. anlöpning, normalisering, härdning), samt formatering och målning.  

SSAB Oxelösund har idag tillstånd för att årligen producera 1 900 000 ton prima 
ämne19. Nuvarande tillstånd, den tillståndsgivna mängden prima ämne, och 
verksamhetens befintliga produktionssystem20 är anpassat för att leverera stålämnen till 
valsverket i Oxelösund samt till SSABs valsverk i Borlänge och Finland. 

Bolagets sökta verksamhet avser en fortsatt tillståndsgiven produktion av 1 900 000 ton 
prima ämne. En förutsättning är tillgång till väl fungerade infrastruktur för en 
försörjning av råvaror samtidigt som det finns ett logistiskt flöde som underlättar 
utleverans av tillverkade slutprodukter. En faktor som är avgörande är djuphamnen i 
Oxelösund (Oxelösunds Hamn AB). Det skall också poängteras att utöver djuphamnen 
finns det även tillgång till ytterligare hamnkapacitet vid SSABs Stålhamn som 
innefattas i ansökan. SSABs Stålhamn förbättrar ytterligare möjligheten av försörjning 
av råmaterial samt utleverans av färdiga produkter. 

Att anlägga en ny hamn och en ny anläggning för denna typ av verksamhet kommer inte 
att kunna motiveras ur miljösynpunkt och investeringen skulle vara av en sådan storlek 
att det är helt orealistiskt.  

Utöver SSABs verksamhet i Oxelösund finns inom bolaget produktionsanläggningar 
bland annat i Borlänge och Luleå. Verksamheten i Borlänge har tillverkningsprocess för 
varm- och kallvalsning och producerar tunnplåt. Det finns inga malmbaserade 
tillverkningsprocesser i Borlänge och inte heller tillverkning av grovplåt. Försörjningen 
av stålämnen till Borlänge sker dels från tillverkningen i Oxelösund, dels från 
tillverkning av stålämnen i Luleå. Vid verksamheten i Luleå finns enbart den 
malmbaserade processen (koksverk, masugnar, stålverk) för produktion av stålämnen. I 
Luleå saknas anläggningar för varmvalsning vilket omöjliggör tillverkning av den 
slutprodukt (grovplåt) som tillverkas i Oxelösund. 

SSAB Oxelösunds verksamhetsområde upptar idag cirka 400 hektar. En alternativ 
placering av den nu sökta verksamheten (ljusbågsugn + befintlig malmbaserad process) 
i form av utökning av bolagets anläggningar i Borlänge eller Luleå bedöms därför vara 

                                                 
19 Prima ämne är färdigt stål format som ett block 
20 SSAB-koncernens produktion är integrerad med utbyte mellan de olika produktionsenheterna i Norden och USA. 
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uppenbart orimliga och kommer därför inte att konsekvensbeskrivas i MKB:n utöver 
vad som nu redovisas. Skälen till detta är följande: 

 
Luleå Borlänge 

• Verksamheten saknar helt processer 
för bearbetning av stålämnen 
(valsning och efterbehandling). 

• En produktion av stålämnen i Luleå 
med valsning och bearbetning i 
Oxelösund kräver omfattande 
transportarbete. 

• Verksamheten i Luleå har inte 
anläggningar för att tillverka ämnen 
av erforderlig kvalitet för 
produktsortimentet i Oxelösund. 

• Verksamheten saknar djuphamn för 
större fartyg, vilket omöjliggör 
kontinuerligt tillflöde av råvaror ex. 
skrot i större poster vilket är 
nödvändigt vid drift av ljusbågsugn. 

• Försäljning av SSABs produkter sker 
till kunder i Europa. Oxelösunds läge 
med närhet till djuphamn och 
motorväg är optimalt för att korta 
transporter av färdiga produkter. 
Denna möjlighet saknas i Luleå. 

• Verksamheten saknar tillräcklig 
infrastruktur för 
råvaruförsörjning.  

• Verksamheten saknar bearbetning 
av stålämnen till grovplåt och ytor 
för anläggandet av denna process. 

• Mycket stora kostnader i 
investeringar i infrastruktur skulle 
krävas.  
 

 

8.3. Alternativa lösningar 

De elektriska processer för smältning av skrot och järnråvaror som finns tillgängliga för 
stålproduktion är ljusbågsugn respektive induktionsugn. I ljusbågsugnen överförs 
energin via ljusbågar till materialet som smälts medan i induktionsugnen induceras 
virvelströmmar som smälter materialet. Båda dessa processer kräver att materialet som 
ska smältas är metalliskt (exempelvis skrot eller direktreducerat järn21). Det finns inga 
installerade induktionsugnar som motsvarar SSABs behov av produktionstakt varför 
detta inte anses kunna utgöra ett alternativ till ljusbågsugnen. 

Vad gäller alternativa energislag finns det inte tillräckligt med el i Oxelösund för att 
bygga om ämnesugnarna till eldrift. Det är tekniskt svårt att nå tillräckligt hög 
temperatur med el. Energigas (natur- eller biogas) bedöms vara det bästa alternativet, 

                                                 
21 I ljusbågsugnen smälter man huvudsakligen skrot, men även direktreducerat järn (DRI) eller tackjärn kan användas. I en framtid 

kommer även det järn som reducerats med vätgas (HBI) kunna smältas i ljusbågsugnen. 
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med lägst koldioxidutsläpp. SSABs kraftverk är byggt för att enbart elda gasformiga 
och flytande bränslen (eldningsolja). Ljusbågsugnen är utrustad med brännare som 
inledningsvis använder naturgas. I ett senare skede kan biogas användas när tillräckliga 
volymer biogas finns tillgängligt på marknaden.   

 Verksamhetsbeskrivning  

9.1. Sammanfattande beskrivning 
I Figur 9 visas flödet från att råvaran kommer in till SSABs anläggning till att det 
färdiga stålet skickas vidare till kund. Råvaror som järnmalm och kol kommer 
huvudsakligen via båt. I koksverket tillverkas koks av kol och koksen används vidare i 
masugnarna där järnmalm övergår till råjärn. Råjärnet transporteras vidare till stålverket 
(LD-konverter/stålugn) vartefter det behandlas ytterligare innan det blir färdigt stål. 
Stålet gjuts i stränggjutningsmaskiner och värms upp igen i en ämnesugn innan det 
valsas till olika tjocklek och form. I vissa fall sker ytterligare värmebehandling, målning 
och annan färdigställning. Den gas som bildas vid koksverk och masugn är energirik 
och kan användas för värmning i andra delar av anläggningen, den används också för att 
producera el och fjärrvärme vid SSABs kraftverk.  

Restprodukter upparbetas dels för recirkulering inom SSABs verksamhet men också för 
extern försäljning. I deponierna läggs huvudsakligen gasreningsstoft och 
gasreningsslam och vissa slaggtyper som inte kan återvinnas. 

Avsnitten nedan ger en övergripande beskrivning av de olika processtegen liksom av 
deponier och bearbetning av slagg och biprodukter.  

I den ansökan som SSAB kommer att skicka in till Mark-och miljödomstolen bifogas en 
så kallad Teknisk beskrivning där verksamhetens alla delar beskrivs mer ingående. I 
ansökan föreslås villkor som reglerar produktion och utsläpp. 
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Figur 9. Flödet från råvara till färdigt stål. När SSAB tagit ljusbågsugnen i drift ersätter den koksverk, 
masugn och LD-konverter, se vidare avsnitt 5.3. Resterande processteg efter LD är desamma som idag. 

Jernkontoret har tagit fram två korta animerade filmer, en för den metallbaserade 
processen: https://www.youtube.com/watch?v=Z4qeN7h4XAA&feature=youtu.be  
och en för processen med ljusbågsugn: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xq64IxeIZBY&feature=youtu.be  

9.2. Koksverk 

9.2.1. Befintlig drift 
I koksverket tillverkas koks från kol när kolet hettas upp i en syrefri miljö. Kolet 
kommer med båt till Oxelösunds Hamn AB och transporteras via bandtransport till 
SSABs verksamhetsområde. Koksen används sedan i masugnen. 

Koksningen går till så att ett flertal parallella ugnar (koksbatterier) fylls med stenkol. 
Under koksningen avges stora mängder energirik rågas (koksugnsgas). Ugnarna värms 
normalt med både egentillverkad koksugnsgas och med gas från masugnen. Vid 
tömning av koksugnarna (tryckning) och släckning av den glödande koksen med vatten 
sker stoftutsläpp. Vid tryckning av koksen finns en sughuv med filter som tar upp 
stoftutsläppen. Kokstillverkningen pågår kontinuerligt. 

Kopplat till koksverket finns en anläggning för rening av den gas som bildas vid 
koksningen, Biproduktverket. Koksugnsgasen renas i flera steg och restprodukter från 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4qeN7h4XAA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Xq64IxeIZBY&feature=youtu.be
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reningen kan utvinnas och säljas vidare. Koksugnsgasen är energirik och används som 
bränsle i verksamhetens gaseldade processer i olika värmnings- och ugnsanläggningar 
samt i kraftverket som förser Oxelösund med fjärrvärme.  

Om produktionen av koks begränsas eller stoppas, upphör produktionen av koksugnsgas 
som krävs för att upprätthålla temperaturen i teglet som ugnarna är uppbyggda med och 
teglet förstörs. Koksverket kan därför inte stängas av för att sedan startas upp på nytt. 

Utsläpp till luft 
Utsläpp av stoft sker från bland annat krossning, tryckning och värmning 
(undereldning) av koksugnarna. Stoft från krossning och tryckning renas med 
textilfilter. Utsläpp av kväveoxider uppkommer vid underledning av koksugnarna. 
Svavelväte som uppstår vid koksningen renas i biproduktverket, rester av svavelväte i 
renad koksugnsgas medför utsläpp av svaveldioxid. Utsläppen från koksverket regleras 
med villkor för bland annat stoft, svavelväte och kväveoxider. Utsläppen kontrolleras 
regelbundet genom mätningar vid utsläppspunkterna.  
 
Utsläpp till vatten 
Vatten från koksverket cirkuleras och återanvänds till största del inom anläggningen. 
Överskottsvatten från gasreningen i biproduktverket renas biologiskt och i filter innan 
det leds till Ålöfjärden. Utsläppen kontrolleras regelbundet och regleras med villkor för 
bl.a. fenol, cyanid, fosfor, pH och kväveföreningar. 
 
Biprodukter och avfall 
Vid koksning bildas en rad biprodukter (huvudsakligen tjära, råbensen, svavelsyra22 och 
ammoniumsulfat) som säljs vidare till externa kunder. Därtill uppkommer en del avfall 
som omhändertas externt. Exempel på avfall från koksverket är bl.a. absorbenter och 
olika kemikalierester.  

9.2.2. Planerad avveckling av koksverket 
Koksverket måste drivas vidare parallellt under en övergångsperiod till dess att 
ljusbågsugnen fullt ut kan ersätta den malmbaserade tillverkningen. Några större 
förändringar kommer inte att genomföras eftersom koksverket planeras att läggas ner 
och förändringarna skulle knappt hinna genomföras innan nedläggningen, se avsnitt 7.4. 

Driften av koksverket och biproduktverket upphör när ljusbågsugnen är i full drift och 
då företaget bedömer att rätt förutsättningar föreligger, dock senast 1/1-2027. Då upphör 
de utsläpp till luft, vatten och avfall som beskrivits ovan.  

Rivning av koksverk behandlas i avsnitt 9.9. 

                                                 
22 Svavelsyran används för att göra ammoniumsulfat 
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9.3. Masugnar 

9.3.1. Befintlig drift 
SSAB har två masugnar där flytande råjärn framställs från järnmalm med hjälp av koks 
och kolpulver samt ytterligare några tillsatser, bland annat kalk och slagg som 
recirkulerats från stålugnen. Flertalet av de restprodukter som uppkommer inom SSABs 
verksamhet i Oxelösund återförs till masugnarna, främst i form av briketter23, (bland 
annat stoft från rening av rökgaser och metalliska material som t.ex. glödskal).  

Koksen24 kommer till största del från SSABs koksverk, malmpelletsen kommer främst 
från LKAB. En del av behovet av kalksten kommer från kalkverkets25 anläggning på 
området. Malm och kol transporteras från Oxelösunds hamn på inbyggt transportband in 
till ett lagerhus bredvid masugnarna, en mindre del material (kalksten och 
recirkulerande material) körs in med lastbil.  

Kolet som används (injektionskol) mals till ett pulver och torkas innan det används i 
masugnen. Järnmalm, koks och kolpulver förs tillsammans med övriga tillsatser in i 
masugnen där det blandas och värms till cirka 1500 grader. I masugnen reduceras 
järnoxiden i malmen till råjärn via kemiska reaktioner med slutresultatet att syre i 
malmen reagerar med kol och koks och avgår som gaserna koldioxid och kolmonoxid. 
Flytande råjärn tappas ur botten på masugnarna och avskiljs från flytande slagg. Den 
smälta slaggen innehåller huvudsakligen de icke järnhaltiga beståndsdelarna så som 
omsmält gråberg och kalk.  

Råjärnet hälls ner i ett stort kärl av stål som invändigt är klätt med tegel och som går på 
järnvägsräls, en torped, för vidare förädling i stålverket. Slaggen transporteras vidare för 
avsvalning och vidare bearbetning inom SSAB. Slagghanteringen beskrivs närmare i 
avsnitt 10.3.1. 

Masugnsgasen kan efter rening nyttjas för förbränning i andra delar av SSAB, bland 
annat vid koksverket. 

Vid produktionsstörningar i stålverket som innebär att man inte direkt kan ta hand om 
det flytande råjärnet från masugnarna kan man köra det till Granuleringsanläggningen26 
där den flytande smältan tappas ner i en granuleringstank med vatten och stelnar till små 
bitar (granuler) som sjunker till botten. Alternativt kan det gjutas till järnbitar på en 
sandbädd, så kallad galtgjutning.  
 
Utsläpp till luft 
Varm masugnsgas lämnar toppen av ugnen och innehåller huvudsakligen gaserna 
kolmonoxid, koldioxid, vätgas och kvävgas samt stoftpartiklar. Masugnarna är utrustade 

                                                 
23 Briketter är pulverformigt material som pressats ihop i tegelstensform för att göra det mer lätthanterligt eller transportabelt. 
24 Vid behov kan även koks köpas in. 
25 Kalkverket ägs av Svenska Mineral AB, SMA. 
26 Granuleringsanläggningen är placerad i stålverkets östra del. 
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med olika reningssteg, ett torrt steg med cyklon för avskiljning av stoft och ett vått steg 
med skrubber och elfilter där gasen tvättas. 
 
Vid den torra gasreningen avskiljs stoft och sot, så kallat hyttsot som återförs till 
masugnen. Stoft uppkommer även vid hantering av råvaror, matning av masugnarna, 
och vid tappning av råjärn. Stoftbemängd luft renas med filter av olika slag. Utsläpp av 
kväveoxider sker främst vid eldning av masugns- och koksugnsgas i varmapparaterna27. 
Svavel avgår som svaveldioxid, främst vid tappning av råjärn och slagg, men även från 
gasförbränning i varmapparaterna. Utsläppen regleras med villkor för bland annat stoft, 
och kväveoxider. Utsläppen kontrolleras regelbundet genom mätningar vid 
utsläppspunkterna.  

Utsläpp till vatten 
Slamhaltigt vatten från den våta reningen av masugnsgasen renas i flera steg där vattnet 
kyls, pH-regleras och sedimenterar i en bassäng (sjunker till botten). Slammet från 
sedimenteringen (hyttslam) deponeras inom SSAB. Det renade vattnet leds vidare via 
bassänger och kyltorn innan det återanvänds för våt gasrening. Gasreningen sker i ett 
slutet kretslopp, endast en mindre del restvatten leds bort, vilket renas i sandfilter innan 
det leds ut till Ålöfjärden. Vattnet från reningsanläggningen analyseras regelbundet med 
avseende på suspenderat material (partiklar), TOC28, cyanid, fenol, zink, bly, pH och 
kväveföreningar. 
 
Masugn 2 kyls via ett kylvattensystem med värmeväxlare. Det saltvatten 29som används 
för kylning leds efter avkylning till Ålöfjärden. 

Biprodukter och avfall 
I masugnarnas produktionsprocess tillverkas förutom råjärn även masugnsslagg. 
Masugnsslaggen kan antingen snabbkylas i vatten (granuleras) till produkten hyttsand 
eller svalna långsamt i luft till produkten hyttsten.  Dessa produkter kan användas som 
konstruktions- och ballastmaterial vid olika anläggningsarbeten. Masugnens gasrening 
ger upphov till ett torrt stoft som kan tas tillbaka till processen via briketter och 
injektion samt ett vått slam som deponeras. Stoft från tappningen av råjärn kan också 
återföras via briketter. 

9.3.2. Planerad avveckling av masugnar 
Löpande underhåll och renovering alt. utbyte av utrustning genomförs i den 
utsträckning som krävs för att bedriva produktion så som idag. Produktionen minskas 
efter hand som produktionen i den nya ljusbågsugnen ökar, dock med minst en av 
masugnarna i drift. 

                                                 
27 Luft som blåses in i masugnarna förvärms i varmapparater. 
28 TOC= Totalt organiskt kol 
29 Till kylvatten används (bräckt) saltvatten från Östersjön. Det förorenas inte och leds åter till Östersjön efter användning. 
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Driften av masugnarna upphör när ljusbågsugnen är i full drift och då företaget bedömer 
att rätt förutsättningar föreligger, se avsnitt 5.4. Då upphör produktion av råjärn, slagg 
samt de utsläpp till luft, vatten och avfall som beskrivits ovan.  

Rivning av masugnar behandlas i avsnitt 9.9.  

9.4. Stålugn och stränggjutning 
Från masugnarna kommer flytande råjärn i torpedvagnar för vidare behandling i 
stålverket. Stålugnen har till uppgift att förädla råjärnet till råstål genom att minska 
halten kol i råjärnet.  

Råjärnet innehåller svavel och transporteras först till stålverkets svavelreningsstation för 
rening med kalciumkarbid som man blåser ner i smältan med hjälp av en lans30. Slaggen 
som då bildas tas omhand och det renade järnet förs vidare in till stålugnen via en 
överföringsskänk.   

Efter stålugnen förädlas stålsmältan i efterbehandlingsanläggningar innan det gjuts i 
stora rektangulära bitar, så kallade stålämnen. 

LD-konverter (stålugnen) 
Det avsvavlade råjärnet tippas satsvis in i den stålugn som kallas LD-konverter. Här 
minskas kolhalten i råjärnet genom att blåsa på syrgas (så kallad färskning) samt 
argongas31. Kolet avgår som kolmonoxid med avgaserna. I ugnen oxideras även en del 
föroreningar i råjärnet. För att förbättra processen tillsätts olika slaggbildare som bränd 
kalk 32och dolomit samt skrot för att kyla ner smältan. Slutligen tillsätts olika 
legeringsämnen för att ge det färdiga stålet önskvärda egenskaper. Stålet tappas sedan 
från LD-konvertern ner i en skänk som går till efterbehandlingsstationerna.  
 
Under processen bildas en slagg av de icke gasformiga reaktionsprodukterna och av 
tillsatta slaggbildare. LD-slaggen tippas ut för kylning och för vidare omhändertagande 
där en del kan återföras till masugnen eller säljas externt. I det fall avsättning saknas 
deponeras slaggen inom områdets deponier.  
 
Produktionen 33av stålämnen varierar beroende av behovet till koncernens valsverk. En 
del stålämnen levereras vidare till SSAB i Borlänge där de valsas till tunnplåt. Mindre 
mängder stålämnen kan också säljas till externa kunder. 
 
Efterbehandling (skänkmetallurgi) 
Stålet måste förädlas ytterligare för att uppfylla de krav som ställs på materialet i den 
slutliga produkten. Detta sker i olika ugnsstationer (skänkugnar), där stålets 
sammansättning slutjusteras genom ytterligare tillsatser av legeringsämnen (t.ex. kisel, 

                                                 
30 Lansen är som en lång stav som kan stickas ner i smältan. 
31 Syrgas och argongas tillverkas vid en luftgasfabrik inne på området som drivs av AGA. 
32 Kalk från kalkverket på SSABs område. 
33 SSAB-koncernens produktion är integrerad med utbyte mellan de olika produktionsenheterna i Norden och USA. 
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mangan, krom och koppar). Där finns även möjlighet att ytterligare rena stålen genom 
vakuumbehandling. 
 
Stränggjutning 
Från efterbehandlingen transporteras det flytande stålet i en skänk till stränggjutningen. 
Här formas och kyls det flytande stålet till en lång sträng. För att kyla stålet vid 
stränggjutning används stora mängder processvatten. Delar av processvattnet förångas 
och släpps ut över stålverkets tak. Huvuddelen av processvattnet återförs, kyls med 
havsvatten via värmeväxlare och renas innan det återanvänds. Gjutet stål kapas sedan 
med gasolskärbrännare till förutbestämda längder, så kallade ämnen. I stålverkets 
efterföljande stationer efterbehandlas stålämnena (slipning, hyvling, diffugnar34 mm), 
för att sedan transporteras till valsningsanläggningar som så kallade prima ämnen. 
 
Utsläpp till luft 
Partiklarna i processgaserna från LD-ugnen kyls och avskiljs i en skrubber, vartefter det 
uppkomna slammet från rening av rökgasen flockas och avvattnas. Det avvattnade 
slammet briketteras och tas till vara i masugnen igen. Gaserna från LD-konvertern 
facklas i dagsläget, eftersom det har bedömts vara ekonomiskt orimligt att 
energiåtervinna dessa gaser. Värmen i avgaserna tas tillvara via värmeväxlare och 
nyttjas för fjärrvärme till kraftverket. För att minska stoftutsläppen finns utsug och 
rening i filter över svavelreningsstationen. Stoft och damm som uppkommer vid 
hanteringen i stålverket sugs upp och renas i det så kallade sekundärutsugen (skiljt från 
reningen av LD-gasen som nämns ovan). Det finns även andra filter kopplat till 
exempelvis kalkhantering, skänkhantering mm. Avskilt stoft från slaggdragning och 
efterbehandling (skänkugnar) deponeras eftersom stoftet kan innehålla rester av karbid 
från svavelreningen.  
 
Utsläppen från stålproduktionen regleras med villkor för stoftutsläpp. Utsläppen av 
kontrolleras regelbundet genom mätningar vid utsläppspunkterna. 
 
Utsläpp till vatten 
Vid LD-konvertern finns två kylsystem, ett för kylning av de varma rökgaser som bildas 
vid blåsningen och ett för kylning av syrgaslansar. För rökgaserna finns, förutom 
kylsystemet, även en rökgasreningsanläggning med tillhörande reningssteg för vatten. 
Merparten av processvattnet från LD-konvertern och efterbehandlingen återanvänds i 
reningsprocessen. Vid normal drift är systemet slutet och inget vatten avleds till 
recipient. Vatten från såväl granuleringsanläggningen som vakuumbehandlingen 
cirkuleras.  
 
Gjutmaskinen har en separat vattenkylning med ett eget slutet system, medan 
stålsträngen kyls med industrivatten (spritsvatten35). Industrivattnet renas och pumpas 

                                                 
34 Diffusionsugnar 
35 Sekundärkylning 
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därefter tillbaka till den industrivattendamm som är belägen inom SSABs 
verksamhetsområde, se vidare avsnitt 11.5  
 
Det kylvatten36 som använts vid stålverket är inte förorenat, men kontrolleras avseende 
pH och temperatur innan det avleds till Ålöfjärden. 
 
Biprodukter och avfall 
LD-slaggen transporteras i speciella grytor och tippas ut för svalning på markbädd. 
Därefter siktas den till olika fraktioner av LD-sten. Några av dessa fraktioner används 
av masugnarna som slaggbildare, andra säljs externt för olika användningsändamål. Det 
avvattnade gasreningsstoftet från stålverkets skrubber (LD-slam) återvinns i masugnen. 
Vid efterbehandling och stränggjutning uppkommer glödskal, skärslagg och stofter. 
Dessa vidarebehandlas till briketter och återförs till masugnarna. Under gjutningen 
bildas en del skrot som kan användas till kylskrot i LD-konvertern. Kylskrot köps även 
in externt och kommer till SSAB med lastbil, järnväg eller fartyg. 

9.4.1. Planerad avveckling av stålugnen (LD-konvertern) 
Flödet i stålverket förändras när ljusbågsugnen tillkommer. LD-ugnen ersätts med 
ljusbågsugnen. Hantering av LD-slagg försvinner och ersätts med slagg från 
ljusbågsugnen.  

Det kan också uppkomma tillkommande processförändringar runt efterbehandling av 
stål med en AOD37-konverter, samt kapacitetsökning för skänkugn och 
vakuumanläggning. Stålsmältan från den planerade ljusbågsugnen kommer liksom 
smältan från LD-konvertern att stränggjutas, varför inga större förändringar kommer att 
ske i dessa delar av ståltillverkningen. 

9.5. Ljusbågsugn – ny förändrad produktion 

9.5.1. Från malmbaserad till skrotbaserad produktion 
SSAB planerar som ovan nämnt att ersätta den malmbaserade tillverkningen av råstål 
med en ljusbågsugn, så kallad EAF38.  

I ljusbågsugnen smälter man huvudsakligen skrot, men även direktreducerat järn 
(DRI/HBI39) eller tackjärn kan användas. I en framtid kommer även det järn som 
reducerats med vätgas kunna smältas i ljusbågsugnen.  

                                                 
36 Till kylvatten används saltvatten från Östersjön. Det förorenas inte och leds åter till Östersjön efter användning. 
37 Konvertermetod för rening av stålsmälta, AOD (argon-oxygen-decarburization) 
38 EAF – electric arc furnace. 
39 DRI = Direct Reduced Iron, HBI = Hot Briquetted Iron 
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Figur 10. Tillverkning av råstål på två olika sätt. Nuvarande malmbaserad produktion är inringad med rött. 
Den framtida tillverkningen av stål med ljusbågsugn är markerad med grön ring.  

Stålskrot levereras huvudsakligen med båt till Oxelösunds hamn och transporteras till 
lagrings- och sorteringsytor norr om kajen, se Figur 12. Viss andel kommer med järnväg 
eller lastbil och skrot kan även komma att tas in i Stålhamnen. Skrotet som kommer är 
sorterat i olika klasser40och fraktioner. 

Skrot från olika fraktioner och kvaliteter väljs utifrån den specifika stålsort som ska 
tillverkas och samlas ihop i en stor skrotkorg som dras av ett dragfordon. Skrotkorgen 
töms direkt i ljusbågsugnen och slaggbildare tillsätts i form av kalk, dolomit, tegel mm. 
Till ljusbågsugnen tillförs även syrgas, kolpulver och i vissa fall gasformigt bränsle.  

Vid produktion i ljusbågsugnen skapas en ljusbåge mellan elektroderna och skrotet. 
Varje ljusbåge skapar en het plasma som överför energin som smälter skrotet (jämför 
åsknedslag). När allt skrot smälts tappas ugnen på flytande råstål i skänkar och slaggen 
separeras. 

Därefter finjusteras stålet genom att legeringsämnen tillsätts och kolhalten regleras. 
Vissa stålsorter kan också vakuumrenas från väte och kväve. Efterbehandlingen 
motsvarar det som beskrivits ovan under stålverket, se avsnitt 9.4. Beroende på 
stålskrotets innehåll kan ytterligare ett behandlingssteg i en AOD-process eller liknande 
vara nödvändig för att rena stålsmältan och reducera halterna av kol, kväve och väte.  

                                                 
40 Skrotbranschen och stålindustrin har tagit fram internationella regler för klassificering av skrot. SSAB kontrollerar att 

inkommande skrot håller dessa klasser. 
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Figur 11. Ljusbågsugn. Bild från SMS Group. 

 

Figur 12. Möjliga ytor som utreds för skrothantering är markerade i blått. De vita pilarna visar infartsvägar 
från hamnen (Masugnsporten samt Stjärnviksporten). Möjliga utbyggnadsytor i vattenområdet är markerade 
med grönt och preliminär placering av ljusbågsugnen med en gul ring. 
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Utsläpp till luft 
Ljusbågsugnen placeras i en sluten byggnad. Utsläpp av stoft sker vid fyllning, 
smältning och tappning av ljusbågsugnen och sugs upp såväl från ett utsug direkt över 
ugnen som av ett utsug placerat i taket av byggnaden. Därefter renas gasen i textila filter 
där stoft avskiljs. Utsläpp till luft sker i form av metallhaltigt stoft, men även av 
kolmonoxid och koldioxid där mängden beror av hur mycket injektionskol som används 
samt hur mycket kol skrotet innehåller. Utsläpp41 sker även av flyktiga organiska ämnen 
(VOC) och kväveoxider. SSAB kommer att föreslå villkor för utsläpp till luft som 
motsvarar bästa möjliga teknik (BAT-krav).  

Utsläpp till vatten 
Den varma gasen och ugnen kyls med hjälp av kylvatten i två separata system och viss 
värme kan komma att tas till vara i SSABs kraftvärmeverk. Inget utsläpp sker av 
förorenat vatten. 
 
Biprodukter och avfall 
Den slagg som bildas i ljusbågsugnen liknar den slagg som bildas i LD-konvertern och 
kommer kunna förädlas och säljas vidare. I det fall det saknas mottagare kan slaggen 
deponeras vid bolagets egna deponi för icke-farligt avfall.  

Stoft från ljusbågsugnen kommer hanteras som farligt avfall och skickas vidare till 
godkänd mottagare i Sverige eller utomlands. 

9.5.2. Planerad förändring av råvarutransporter 
 
Det kommer ske en stor förändring av råvarutransporterna vid övergång från befintlig 
metallurgi till skrotbaserad metallurgi, vilket beskrivs under avsnitt 10.2.1. 

9.5.3. Byggskede 
Den preliminära placeringen av ljusbågsugnen är preliminärt söder om valsverket, se 
Figur 12. Rivning av byggnader och processutrustning kommer att ske för att få plats 
och schaktning och grundläggning planeras utifrån geotekniska förutsättningar på 
platsen. Hantering av eventuella förorenade massor eller material samt bortledning av 
inläckande vatten sker enligt bolagets upprättade rutiner, se vidare avsnitt 11.4. 
Byggskedet väntas ta cirka 3 år och konsekvenserna av byggskedet kommer ingå i den 
miljökonsekvensbeskrivning som biläggs ansökan om tillstånd för verksamheten. I ett 
senare skede kan ytterligare arbete behöva ske i form av omplacering av verksamheter 
och ytor samt rivningar. 

                                                 
41 VOC består av organiska ämnen som kommer från skrotet. Dioxiner och furaner kan bildas av olika organiska ämnen vid höga 

temperaturer. För att undvika bildandet av dioxiner kyls rökgasen snabbt ner, andra alternativa metoder kan användas (ex. 
injektion av kol). 
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9.6. Bearbetning av järnmetaller (valsning, efterbehandling) 

9.6.1. Befintlig drift 
De färdiga stålämnena från stålverket värms upp (efter kapning till storlek anpassad till 
kundorder och bra utbyte) i så kallade ämnesugnar till lämplig temperatur för valsning. 
Som bränsle i ugnarna används den gas som bildas i koksverket samt olja. Det 
färdigvärmda stålämnet passerar förbi en så kallad vattenbläster där glödskal som 
bildats i ugnen avskiljs med vatten under högt tryck. Ämnet valsas ut till önskad längd, 
bredd och tjocklek till en råplåt. Råplåten riktas och förs ut på någon av svalbäddarna, 
där den svalnar till temperatur som möjliggör fortsatt hantering. Eventuella ytfel slipas 
bort innan den går vidare till formatering. 

Efter valsning värmebehandlas plåten. En viss andel härdas, vilket betyder att de efter 
uppvärmning kyls ner extremt snabbt med kallt vatten så att de får speciella egenskaper, 
för att därefter för vissa produkter värmebehandlas till önskade slutliga egenskaper. 
Efter värmebehandlingen återstår formatering, och i dominerande fall blästring och 
skyddsmålning av plåten. Det finns även anläggningar för kontroll, slipning och 
riktning.  

Utleveranserna av färdiga produkter sker med lastbil, båt via företagets Stålhamn samt 
med järnväg. 

Utsläpp till luft 
Utsläpp till luft sker huvudsakligen genom stoftutsläpp. Från valsning och 
efterbehandling av plåtarna sker vissa utsläpp av flyktiga organiska ämnen, kväveoxider 
och svaveldioxid42. Utsläppen regleras med villkor och kontrolleras regelbundet genom 
mätning och beräkningar för utsläppspunkterna. 

Utsläpp till vatten 
Förorenat processvatten från valsverket och från ämneskapen renas i två steg, där olja 
och partiklar avskiljs. Detta sötvattensystem för kylning mellanlagras i bergrum under 
valsverket varifrån detta vatten recirkuleras för kylning. Ett visst avdrag av renat vatten 
leds tillbaka till industrivattendammen varifrån även tillflöde sker till systemet. 
Vattentemperaturen i valsverkets bergrum kyls genom värmeväxling med bräckt 
vatten43.  

Processvatten från kylningsanläggningen förhärdning renas samt kyls i kyltorn och 
mellanlagras i bergrum respektive i bassänger. Systemet är cirkulärt och inga utsläpp av 
föroreningar sker till recipient. 

 

                                                 
42 Från förbränning av gas och flytande bränslen 
43 Havsvatten 
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Biprodukter och avfall 
Vid valsning, efterbehandling och formatering uppkommer glödskal, blästerstoft och 
skärslagg som kan återvinnas i masugnen. Dessutom uppkommer skrot som bland annat 
används som kylskrot i LD-konvertern. Restavfall från målning skickas för destruktion 
externt. 

9.6.2. Planerade förändringar av valsverk m.m. 
SSAB planerar att bygga ut kapaciteten vid valsverk och efterföljande 
behandlingsanläggningar för att en större andel stålämnen ska ha möjlighet att bearbetas 
i Oxelösund än i befintliga anläggningar. Planerade åtgärder är en del i bolagets 
strategiska utveckling för att möta den ökande efterfrågan som finns på marknaden av 
SSABs produkter. Utbyggnaden av kapacitet ryms dock inom gällande tillståndsgivna 
volym (1 miljon ton levererad plåt).   

Planerade åtgärder innefattar nya och uppgraderade ugnar för uppvärmning av 
stålämnen inklusive kringutrustning som blästring, kapning och avsvalning. Även 
utökad kapacitet för härdning och värmebehandling, blästring och målning av färdig 
plåt samt effektiviserad utlastning ingår. Följaktligen kan det bli aktuellt att anlägga den 
norra infart till SSABs verksamhetsområde som finns detaljplanerad. 

Koksgasen som används som bränsle i ugnarna byts mot energigas när koksverket läggs 
ner. Med energigas menas gas från LNG-terminalen. Denna gas kommer inledningsvis 
att bestå av naturgas. Infrastrukturen kommer även att kunna nyttja biogas. 
Förhoppningen är att andelen fossilfritt kol i energigasen kan öka över tid.    

9.7. Energi och media – Kraftverket 

9.7.1. Befintlig drift 
Energi i masugnsgasen och koksugnsgasen återvinns i kraftverket. Kraftverkets tre 
ångpannor eldas huvudsakligen med egenproducerad masugns- och koksugnsgas. 
Eldningsolja används som stödbränsle i pannorna vid bristande tillgång på processgaser. 
Huvudprodukterna är energi i form av ånga och el för företagets eget behov. Företaget 
genererar ett energiöverskott varför fjärrvärme både används internt inom anläggningen 
och levereras ut till Oxelösunds kommun. 

Miljöpåverkan sker huvudsakligen genom utsläpp till luft av kväveoxider samt koldioxid. 
Kondensatet som bildas inom kraftverket återvinns till stor del och pumpas tillbaka till 
matarvattentankarna. 

9.7.2. Planerad konvertering av förbränningsanläggningar 
För att täcka bortfallet av energi när koks- och masugnsgas försvinner planerar SSAB 
att konvertera sina förbränningsanläggningar så att dessa klarar av att använda energigas 
som bränsle. På så sätt skapas förutsättningar att enkelt kunna övergå till biogas när de 
rätta förutsättningarna ges, inledningsvis kommer gasen att bestå av naturgas från LNG-
terminalen. 
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Driften av kraftverket kan begränsas beroende av internt och externt behov av värme.  

9.8. SSABs hamn 

9.8.1. Befintlig drift 
SSABs hamnverksamhet innefattar Stålhamnen som har flera kajer där i huvudsak 
utlastning av produkter sker. Hamnen består av en kaj, lagerhus, lagerytor, 
lastanordningar, järnvägsspår och containerdepå, samt pråmläget nordost om valsverket. 
Pråmläget används lastning och lossning av pråmar för Merox produkter och för kalk. 

Miljöpåverkan härrör huvudsakligen från utsläppen till luft från fartygen och från de 
truckar, mobilkranar och andra lastfordon som fraktar gods från hamnen till olika delar 
av verksamheten. 

9.8.2. Planerade förändringar i hamnen  
Stålhamnen kommer liksom idag användas för utlastning och visst intag av produkter. 
När ljusbågsugnen tas i drift kan skrot komma att lossas här om det kommer med 
mindre fartyg som kan angöra Stålhamnen.  

I Stålhamnen planeras för ytterligare lager- och hanteringsytor för skrot som kommer 
anläggas i vattenområdet. Exakt yta och placering är inte fastlagd ännu, ett alternativ är 
påldäck med möjlighet att anlägga en kaj längst ut, se Figur 12  som visar möjliga ytor 
att nyttja.  

9.8.1. Byggskede 
Utformning av dessa ytor kommer beskrivas mer i detalj i den kommande tekniska 
beskrivning tillsammans med en beskrivning av hur byggnations ska gå till och de 
skyddsåtgärder för arbeten i vatten som kommer att vidtas. En utredning kommer att 
genomföras avseende vilken påverkan planerade verksamhetsytor får under byggskedet. 
Konsekvenserna kommer att ingå i den miljökonsekvensbeskrivning som biläggs 
ansökan om tillstånd för verksamheten och beskrivs närmare i avsnittet om vattenmiljö 
(avsnitt 11.5) och föroreningsavsnittet (11.4) nedan.  

9.9. Angående rivning av koksverk, masugn, biproduktverk m.m.  
SSAB har ännu inga detaljerade planer för om och när koksverket, masugn och 
biproduktverket ska rivas. I den tekniska beskrivningen kommer det att finnas en 
beskrivning av rutiner vid rivning av byggnader och anläggningsdelar, hur de ska 
inventeras och hur eventuella föroreningar i mark och grundvatten ska omhändertas. 
Kemiska produkter och farligt avfall kommer tas omhand i samråd med 
tillsynsmyndigheten. Vid en eventuell rivning måste även hänsyn tas till 
byggnadernas/anläggningarnas eventuella kulturhistoriska värden. 

9.10. Tidplan  
SSAB håller samråd under mars-april 2019. Tillståndsansökan planeras att lämnas in till 
mark- och miljödomstolen i september 2019.  
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Ljusbågsugnen planeras att börja byggas under år 2021, under förutsättning att tillstånd 
och erforderliga bygglov har erhållits.   

Innan byggnation av ljusbågsugnen påbörjas måste ett investeringsbeslut fattas. Därefter 
ska det ske en upphandling, leverantörer av utrustning och entreprenad ska kontrakteras. 
Själva anläggningsarbetena och driftsättning beräknas ta ca 3 år och provdrift av den 
nya anläggningen är planerad till år 2024.  

Innan driftstart måste även en ny elkraftledning som ska förse ljusbågsugnen med el ha 
fått koncession och vara anlagd.   

Ljusbågsungen planeras vara i full drift under år 2025, men måste drivas parallellt med 
koksverk och masugn under ett par år för att säkerställa att den nya ljusbågsugnen klarar 
av att tillverka alla stålkvalitéer.  

Det måste också vara säkerställt att energitillförseln i form av ny energigas är tryggad 
innan driften av koksverk, masugnar samt LD-konverter (stålugnen) avslutas. 

 MATERIALHANTERING OCH 
TRANSPORTER 

10.1. Råvaror  
Förutom de huvudsakliga råvarorna järnmalm (i form av pellets), kol och koks behövs 
en rad andra varor för ståltillverkningen, exempelvis kalk, legeringar och 
kalciumkarbid. SSAB registrerar alla inköp och mängder av råvaruförbrukning, vilket 
årligen redovisas i företagets miljörapport. I den tekniska beskrivningen som tas fram 
kommer råvaror och råvaruhantering att beskrivas mer ingående. 

10.2. Råvaruhantering och transporter 
Stora mängder gods behöver årligen transporteras till och från företaget. In- och 
utleveranser sker med lastbil, fartyg samt järnväg (eldriven). Inne på området 
transporteras gods med truckar, dragfordon (lastbilar m.m.) samt dieseldrivna lok. 

Inleveranser med fartyg sker till stor del via Oxelösunds Hamn. Från hamnen sker 
transporterna till företaget huvudsakligen med transportband. Koks körs in med lastbil.  

Transport av gods (malmpellets och stenkol) till SSAB från Oxelösunds Hamns 
verksamhetsområde sker idag med inbyggda bandtransportörer. En mindre andel gods 
transporteras med lastbil eller truck till SSABs område via Masugnsporten och 
Stjärnviksporten, se Figur 4 och Figur 12.  
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Interna transporter sker med järnväg och SSAB har fyra lok som används för intern 
transport av flytande råjärn och slagg. Interna transporter sker även med lastbilar och 
truckar. 

Utleveranser av produkter sker med både lastbil, järnväg och båt. I Figur 3 visas de 
olika transportvägarna till SSABs anläggning. 

10.2.1. Planerad förändring 
När SSAB ställt om sin produktion från malm- till skrotbaserad ståltillverkning ersätts 
råvarorna malmpellets, kol och koks, med skrot och järnråvaror. Vid tillståndsgiven 
produktionsvolym 1,9 miljoner ton stålämnen kommer behovet av skrot och järnråvaror 
att uppgå till ca 2,3 miljoner ton per år. Tillförseln av skrot och järnråvaror antas 
komma via järnväg, lastbil samt med båt, främst till Oxelösunds Hamn. Det är inte 
möjligt att göra en exakt bedömning hur mycket skrot som skall levereras med olika 
transportslag, järnväg, bil eller båt. Ett antagande är att 70 % av leveranserna kommer 
med båt, 20 % med järnväg, och 10 % med lastbil från närområdet.  

Styckeskrot är inte möjligt att transportera med bandtransport till SSABs område, 
istället krävs att skrotet körs med lastfordon (lastbil, truck eller järnväg). En utredning 
pågår för att utröna hur framtida transporter ska ske. Planeringen av transportlösningar 
mellan hamnen och SSAB sker i samråd med såväl Oxelösunds hamn som med 
Oxelösunds kommun.  

Även de interna transporterna på SSABs område kommer att förändras då produktionen 
ställs om, transport av råjärn och koks upphör, medan flödet mellan stålverk, valsverk 
och efterbehandling liknar det som sker idag. Transporter och hantering av skrot 
kommer skilja stort från dagens skrothantering, vilket beskrivs närmare under avsnitt 
9.5 ovan. Förändringar avseende transporter kommer att beskrivas närmare i den 
kommande tekniska beskrivningen. 

10.3. Vidareförädling av biprodukter   
SSABs dotterbolag Merox bedriver ett omfattande arbete med att upparbeta och 
vidareförädla restprodukter så att de kan återvinnas (recirkuleras internt), säljas eller 
deponeras. Hela 80 procent av de restprodukter som uppkommer vid de olika 
processerna återvinns eller säljs. 

De material som uppfyller samtliga biproduktskriterier har registrerats i REACH (EU 
kemikalielagstiftning) och kan säljas som råvaror till andra branscher (cement, 
mineralull, ferrolegeringar) eller som produkter för specifika applikationer (vägballast, 
ridbanematerial, vattenrening). Produktlagstiftningen följs och CE-märkning tillämpas 
där så är möjligt.  

Exempel på recirkulering inom SSAB är olika järnhaltiga stofter, spån, glödskal, LD-
slagg och skrot samt gaser från masugn och koksverk. I avsnitten om stålproduktion 
ovan nämns några exempel på restprodukter som förädlas, recirkuleras internt eller säljs 
vidare. Processer som används för upparbetning av material är bland annat brikettering 
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(sammanpressning av finkorniga material tillsammans med bindemedel till briketter), 
krossning, siktning, malning, torkning samt skärning/formatering av skrot. 
Miljöpåverkan består huvudsakligen av damm vid materialhantering och buller från 
skrothanteringen. 

Material där det inte finns möjlighet att recirkulera internt eller avsätta externt kan 
deponeras på intern deponi. Merox sköter driften av deponierna som ligger inom 
området. Deponeringen sker på sådant sätt att det är möjligt att återta material om 
tekniken och avsättning för det utvecklas i framtiden. Merox samordnar också hantering 
och transporter av farligt avfall för externt omhändertagande via godkända 
entreprenörer. 

10.3.1. Slagghantering 
Slagg från LD-konverter och masugnar körs till den så kallade Lågtippen där de tippas 
för avsvalning44. För att påskynda svalningen kyls den med mindre mängder vatten från 
fasta sprinklersystem. När slaggen svalnat bryts den med lastmaskin och lastas upp för 
transport till fortsatt bearbetning.  

LD-slaggen processas i separationsverk där medföljande stål avskiljs, samt siktverk där 
lämpliga storlekssorteringar tas fram. Avskild metall recirkuleras i SSABs tillverkning 
eller säljs som skrot. Största delen av den sorterade LD-slaggen recirkuleras i SSABs 
produktion. En mindre del säljs till externa kunder och en liten andel läggs på deponi. 

Bruten masugnsslagg krossas till olika sorteringar och säljs huvudsakligen som 
ballastmaterial till bygg- och anläggningsindustrin. Luftkyld masugnsslagg benämns 
vanligen Hyttsten.  

Masugnsslaggen kan även granuleras i en anläggning vid Stjärnvik. Granulering utförs 
genom att flytande slagg tippas i en ränna där vatten sprutas med högt tryck. Slaggen 
bildar då en glasartad sand som kan malas till cement eller användas som 
konstruktionsmaterial vid exempelvis vägbyggnad på mark med dålig bärighet. 
Masugnsslagg som genomgått forcerad kylning benämns Hyttsand. 

Miljöpåverkan  

Miljöpåverkan från verksamheten består huvudsakligen av stoftutsläpp till luft. Damm 
uppstår vid de olika krossnings- och siktningsprocesserna. Det bullrar från i första hand 
krossning och siktning. 

10.3.2. Förändrad verksamhet 
Den huvudsakliga skillnaden mellan restprodukter från dagens process och den nya 
processen i ljusbågsugnen, blir främst mindre volymer av biprodukter och avfall, se 

                                                 
44 Masugnsslagg kan luftkylas på Stjärnvik 
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tabell 4. All uppkomst av biprodukter och avfall från LD, koksverk och masugnar 
upphör. 

Slaggproduktion från masugn och LD-konverter upphör och ersätts med slagg från 
ljusbågsugnen som i stort liknar den slagg som uppkommer i dagens LD-process. 
Stoftet från ljusbågsugnen är farligt avfall som kommer att transporteras till godkänd 
extern mottagare. 

Tabell 4. Skillnad i uppkomst av biprodukter och avfall när den metallbaserade produktionen upphör 

 Koksverk Masugn Stål-
produktion 

Valsning och 
efter-
behandling 

Produktion av 
slagg 

 
- 

Upphör LD-slagg 
ersätts med 
slagg från 
ljusbågsugn 
samt AOD-
slagg 

 
- 

Stoft och slam 
från rökgas-
rening 

Upphör Upphör Ersätts med 
stoft från 
ljusbågsugn 

Ingen väsentlig 
skillnad 

Övriga 
biprodukter 
och avfall  

Tjära, rå-
bensen, 
amoniumsulfat 
och övrigt 
avfall 
försvinner 

Upphör Ingen väsentlig 
skillnad i 
övriga 
biprodukter 
och avfall 

Ingen väsentlig 
skillnad 

 

10.4. Avfall 
Övrigt avfall inklusive farligt avfall skickas iväg för hantering utanför företaget. En 
godkänd entreprenör hämtar upp det farliga avfallet och transporterar det till mottagare 
med erforderliga tillstånd. Merox får efter varje hämtningstillfälle en förteckning över 
vad och hur mycket som har hämtats samt vem som mottagit avfallet. 

Generellt avfall, exempelvis trä, papper, plast, kartong, brännbart och deponirest, 
källsorteras i containrar, vilka är utplacerade på verksområdet. Detta material körs i 
dagsläget till extern återvinning eller till den kommunala deponin Björshult. 

10.5. Deponier 
Företaget har inom sitt område två avslutade och två aktiva deponier för processavfall. 
Deponierna är uppbyggda som celler, med vallar av konstruktionsmaterial så som 
blandslagger och LD-slagg. SSAB dokumenterar vilka material som deponeras i vilken 
cell för att kunna återtas om det i en framtid finns användningsområden för dem.  
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I den tekniska beskrivningen kommer deponierna att beskrivas närmare, såsom 
uppbyggnad, höjder, mått och deponins innehåll. 

 

 Figur 13. SSAB har två aktiva (grön markering) och två avslutade deponier (röd markering). 

10.5.1. Aktiva deponier 
Ålödeponin – deponi för icke farligt avfall. I dagsläget deponeras ett tiotal materialslag 
som läggs i separata fack så långt som möjligt, bland annat olika typer av stoft och vått 
slam från olika reningsprocesser. Lakvatten från Ålödeponin provtas regelbundet och 
lakvattnet leds vidare till Ålöfjärden.  

Ängsvikens deponi – deponi för icke farligt avfall. Hyttsot får dock deponeras även om 
det skulle utgöra farligt avfall. Idag deponeras LD-slagg och AQS-slam. Ängsviken 
ersätter Ålö-deponin när den är fylld och sluttäckt. Lakvatten från deponin provtas 
regelbundet innan det leds till Ålöfjärden.   

10.5.2. Avslutade deponier 
Brannäs deponi - inert deponi för LD-slagg och AQS-slagg. Deponin är avslutad och 
kontroll av lakvatten fortgår. Lakvattnet från deponi Brannäs återförs till företagets 
industrivattendamm.  

Lotsängens deponi - delad deponi vars norra del är en deponi för icke farligt avfall och 
dess södra del klassas som en inert deponi. Här har deponerats hyttslam och hyttsot från 
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masugnen. Deponin är avslutad, och lakvatten från Lotsängens deponi provtas 
regelbundet innan det leds till Ålöfjärden.  

 PRELIMINÄR MILJÖPÅVERKAN  

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av områdets förutsättningar (status idag). Här 
beskrivs även nuläge, vilket definieras till 2017 med hänvisning till SSABs senaste 
Miljörapport. Vidare beskrivs preliminär miljöpåverkan avseende den sökta 
verksamheten för respektive miljöaspekt. Preliminär påverkan beskrivs dels för 
anläggningsskedet och dels för driftskedet Även övergångsperioden när SSAB har en 
parallell drift med malmbaserade processer och ljusbågsugn kommer att beskrivas. 
Detta kommer närmare att utvecklas i MKB:n. Under varje rubrik beskrivs också vilka 
utredningar som kommer att tas fram i det fortsatta arbetet med att ta fram en 
tillståndsansökan. 

Respektive avsnitt har följande uppdelning i underrubriker: 

• Förutsättningar 
• Preliminär miljöpåverkan (inklusive byggskedet och övergångsskedet)  
• Fortsatt arbete (beroende på avsnittets längd skrivs detta avsnitt ibland ihop med 

ovanstående avsnitt) 

11.1. Klimatpåverkan 

SSABs malmbaserade ståltillverkning står för en betydande andel av Sveriges utsläpp 
av koldioxid. En övergång till järn- och skrotbaserad ståltillverkning med ljusbågsugn 
vid SSAB i Oxelösund minskar de totala utsläppen av koldioxid (direkta och indirekta) 
med cirka 80 % jämfört med den nuvarande malmbaserade tillverkningen45. 

11.1.1. Förutsättningar 
Koldioxid är en växthusgas som bidrar till att förstärka växthuseffekten. Koldioxid är en 
giftfri gas som förekommer naturligt i atmosfären men utsläpp orsakade av människan 
(antropogena utsläpp) bidrar till stigande koldioxidhalter i atmosfären. Den förstärkta 
växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur ökar, vilket bland annat medför 
att klimatet förändras och att havsnivåerna höjs.  

11.1.1.1. Koldioxidutsläpp 
De största antropogena utsläppskällorna av koldioxid är förbränning av fossila bränslen, 
industriella processer, energiproduktion och transporter. Sverige släpper årligen ut cirka 

                                                 
45 Direkta utsläpp från, gasformiga- och flytande bränslen samt bundet kol i råvaror. Indirekta utsläpp från konsumtion av el. 



 

 

 

 Samrådsunderlag  
  SSAB Oxelösund 
 2019-03-01 s 47 (81) 

42,5 miljoner ton koldioxid och stålindustrin i Sverige står för cirka 12 % av dessa 
utsläpp46 47. 

Södermanlands län och Oxelösunds kommun 

De totala utsläppen av koldioxid i Södermanland utgör cirka 5 % av de totala utsläppen 
i Sverige. I länet dominerar utsläppen från industrisektorn följt av utsläpp från 
transporter.  

De totala utsläppen av koldioxid i Oxelösunds kommun uppgår till cirka 1,6 miljoner 
ton och utgör knappt 70 % av de totala utsläppen i Södermanlands län. Industrins 
utsläpp är helt dominerande i kommunen och står för ca 99 % av utsläppen.48 . 

11.1.1.2. Lagstiftning, klimatmål mm. 
I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal49, det så kallade 
Parisavtalet, som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala 
temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska verka för att den ska 
stanna vid 1,5 grader. 

Inom EU finns ett system för handel med utsläppsrätter som är ett styrmedel för att 
minska utsläppen av växthusgaser. Utsläppen begränsas genom att sätta en övre gräns, 
ett utsläppstak, för hur mycket företagen får släppa ut. Nuvarande utsläppstak innebär 
att utsläppen från berörda företag ska minska med 21 procent till år 2020 (jämfört med 
2005). 

2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket innehåller nya 
klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Sveriges långsiktiga klimatmål 
innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Att inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser betyder i det här fallet att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i 
Sverige ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. 

SSABs mål är att bli ett av världens mest hållbara stålföretag och att vara fossilfritt till 
2045. Det är ett mycket djärvt mål som uppmärksammats globalt. SSAB ska stegvis gå 
mot en fossilfri stålproduktion, både genom HYBRIT-projektet (se kapitel 4) men även 
genom en rad andra åtgärder för att eliminera fossila utsläpp. Ett led i detta arbete är 
SSABs miljömål som innefattar att uppnå en bestående minskning av koldioxid-utsläpp 
om 300 000 ton till år 2020 (basår 2014). I slutet av 2017 uppnådde SSAB 218 000 ton, 
motsvarande 73 % av målet50.  

                                                 

46 Statistik från RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet), den nationella databasen för luftutsläpp.  
47 Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2018, Naturvårdsverket Rapport 6848, december 2018. 
48 Statistik från RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet), den nationella databasen för luftutsläpp. 
49 Avtalet trädde i kraft i november 2016 
50 Årsredovisning 2017, SSAB 
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11.1.2. Preliminär miljöpåverkan och fortsatt arbete 
SSAB har tillstånd för utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:1199) om handel med 
utsläppsrätter för handelsperioden 2013 - 2020. De delar som ingår i handelssystemet 
får inte prövas i föreliggande tillståndsansökan men kommer ändå att beskrivas i 
MKB:n för att visa på verksamhetens samlade miljöeffekter.  

11.1.2.1. Befintlig verksamhet 
Malmbaserad stålproduktion ger upphov till både direkta och indirekta utsläpp av 
koldioxid. Direkta utsläpp sker främst under tillverkningen av råjärn, flytande stål och 
valsning samt under vidareförädling till leveransklara produkter.  

Indirekta utsläpp sker vid leverans av råvaror och uttransport av färdiga produkter. Vid 
SSAB genereras dessa utsläpp främst från sjöfarts- och lastbilstransporter till och från 
anläggningen. Indirekta utsläpp sker även från extern energiproduktion (el) vid 
förbränning av fossila bränslen. 

Som ovan beskrivits förbrukas stora mängder kol vid dagens malmbaserade tillverkning 
av stål. Lite förenklat omvandlas järnoxiden i järnmalmen till järn och koldioxid med 
hjälp av tillsatt kol. Utsläppen från användning av kol och koks står för den absolut 
största delen av utsläppen av koldioxid från SSAB, cirka 95 %.  

11.1.2.2. Planerad verksamhet 
Vid den planerade etableringen av en ljusbågsugn utgår användningen av kol, koks och 
järnmalm och istället används huvudsakligen skrot som järnråvara. Viss del kol behöver 
fortfarande tillsättas i samband med smältning av skrotet, men i betydligt mindre mängd 
än idag. När ljusbågsugnen ersätter den malmbaserade tillverkningen av stål sker en 
betydande utsläppsminskning av fossil koldioxid. De direkta koldioxidutsläpp som 
kvarstår kommer från bränsle för värmning (energigas), från det extra kol som behöver 
tillsättas i processen samt bundet kol i råvaror (skrot och järnråvaror). 
Koldioxidutsläppen kan variera beroende på råvarornas kolinnehåll. 

Vid etablering av en ljusbågsugn ökar behovet av externproducerad energi betydligt 
eftersom smältningen huvudsakligen sker med elektrisk energi samt att energigaserna 
från koksverk och masugn som används vid värmningsprocesser och i kraftverk 
försvinner. Det ökade energibehovet av extern el täcks av en ny kraftledning och svensk 
el genererar generellt låga koldioxidutsläpp. Resterande energibehov ersätts med 
naturgas från LNG-terminalen i Oxelösunds hamn. Övergång till naturgas möjliggör en 
minskad användning av olja vid SSAB vilket innebär minskade utsläpp av koldioxid. 
LNG har ett cirka 20–30% lägre utsläpp av koldioxid per producerad kWh än olja och 
gasol. Konverteringen till naturgas möjliggör också användning av biogas när den finns 
tillgänglig i tillräcklig mängd. 

Utsläppet av koldioxid från interna transporter är litet i förhållande till övriga utsläpp, 
<< 1%. Vid en etablering av en ljusbågsugn bedöms i nuläget en ökning av antalet 
interna transporter. Ökningen bedöms dock ha liten påverkan på det totala koldioxid-



 

 

 

 Samrådsunderlag  
  SSAB Oxelösund 
 2019-03-01 s 49 (81) 

utsläppen från SSAB. Inom SSAB finns ett utbytesprogram för interna fordon vilket 
framöver kommer att minska bränsleförbrukningen. 

Förändringen av indirekta utsläpp från externa transporter (sjötransport) är svår att 
uppskatta vid etablering av en ljusbågsugn jämfört med ett nollalternativ. En ökning 
eller minskning av utsläppen är beroende av behovet av skrot och järnråvaror, vilka 
olika kvalitéer som behövs, samt varifrån försörjning kan ske. Den huvudsakliga 
ökningen avser utsläppen från lastbilstransporter. En eventuell ökning från 
lastbilstransporter bedöms dock ha liten påverkan på de totala utsläppen. Framtida 
fordonskrav och ökad användning av biodiesel kommer dämpa en eventuell 
utsläppsökning från lastbilstransporter.  

I Figur 14 visas det ungefärliga förhållandet mellan utsläppen av koldioxid vid 
nollalternativet51 (malmbaserad ståltillverkning) jämfört med ljusbågsugnsbaserad 
ståltillverkning (även fördelat på direkta och indirekta utsläpp). I direkta utsläpp ingår 
endast processutsläpp. I indirekta utsläpp ingår utsläpp från produktion av extern el. 

 

Figur 14. Ungefärliga förhållandet mellan utsläppen av koldioxid vid nollalternativ jämfört med utsläpp från 
planerad ståltillverkning med ljusbågsugn. 

Den planerade etableringen av en ljusbågsugn inom SSABs verksamhet i Oxelösund är 
avgörande för att reducera utsläppen av koldioxid samtidigt som den i ett senare läge 
möjliggör användning av direktreducerat järn från HYBRIT-projektet.  

 

 

                                                 
51 I nollalternativet beräknas full produktion enligt SSABs tillstånd för verksamheten, 1,9 ton prima ämne per år. 
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11.2. Buller, vibrationer och ljus 

Den planerade ljusbågsugnen innebär en förändrad råvaruhantering. Dagens hantering 
av malm och kol fasas ut och ersätts av i huvudsak skrot, vilket kan ge upphov till 
förhöjda bullernivåer. SSAB arbetar med att planera hur mottagning, hantering och 
lagring kan ske för att minska störningar och en bullerutredning genomförs som en 
integrerad del av detta arbete. 

11.2.1. Förutsättningar 
Buller är oönskad ljud. SSABs verksamhet bidrar till den befintliga bullersituationen i 
Oxelösund genom buller från bland annat fläktar, kyltorn och transporter. SSAB 
tillverkar stål kontinuerligt, dygnet runt över hela året. Figur 15 visar bullernivåer som 
härrör från SSABs verksamhet idag. Utöver buller från SSAB påverkas även 
bullersituationen i Oxelösund av buller från väg- och tågtrafik, Oxelösunds hamn och 
annan industriverksamhet.  

För buller från industrier och trafik används två storheter, ekvivalent ljudnivå respektive 
maximal ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå är en form av medelvärde av en ljudnivå under en 
given tidsperiod så som dagtid, kvällstid och nattetid. Den högsta momentana ljudnivån 
som uppstår under en viss tid kallas för maximal ljudnivå.  

I verksamhetens befintliga miljötillstånd finns villkor som reglerar hur mycket buller 
som verksamheten får orsaka vid olika tider på dygnet. För att följa upp detta finns ett 
kontrollprogram där verksamhetens bullernivåer kartläggs genom bland annat 
beräkningar och mätningar i kontrollpunkter, bland annat vid bostäder, runt om verket.  

Bolaget har idag elva kontrollpunkter för buller i bostadsområden i närheten av 
verksamheten, (nedan kallade immissionspunkt, märkt med IP i Figur 15). 
Beräkningsresultaten visar att åtgärder krävs för att uppfylla gällande bullervillkor 
under nattperioden (kl. 22-07). Villkoret nattetid52 överskrids enligt beräkningarna med 
3 dB(A) i IP1 och IP2, vilket syns i Figur 15. Villkoren för maximala momentana 
ljudnivåer53 överskrids i IPA54.  

Beräkningsresultaten visar att villkoren uppfylls under dag- och kvällsperioden (kl. 07-
18 respektive kl. 18-22) i samtliga immissionspunkter.  

                                                 
52 45 dB(A) 
53 60 dB(A) 
54 Beräknat till 62 dB(A) i IPA. 
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Figur 15. Bullerspridningskarta för befintligt buller från SSAB nattetid (kl. 22-07). Karta innefattar de elva 
immissionspunkterna (IPA-D samt IP1-8) där beräkning utförs av ljudnivåer från verksamheten varje år för 
att kontrollera hur villkoren i miljötillståndet följs. 

Bullernivåerna är beräknade för ett så kallat ”värsta fall” vilket innebär att samtliga 
kyltorn, fordon och andra bullerkällor är i full drift. Vid tidigare kontrollmätningar 
utförda i immissionspunkterna i omgivningarna har de uppmätta nivåerna visat sig vara 
något lägre än de teoretiskt beräknade.  

I och med att bullervillkoren inte uppfylls nattetid pågår ett arbete med att ytterligare 
sänka bullernivåerna. SSAB kartlägger interna bullerkällor och tar fram en åtgärdsplan 
med syftet att man både beräkningstekniskt och vid mätningar ska uppfylla gällande 
villkor.  

11.2.2. Preliminär miljöpåverkan 
När SSAB går över till järn- och skrotbaserad stålproduktion kommer flera av dagens 
bullerkällor tas ur drift. Fördelen med att helt byta råvara och produktionssätt är att de 
nya delarna kan designas för att uppfylla ställda ljudkrav för ny utrustning. SSAB 
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utreder nu hur ljusbågsugnen ska byggas och hur hanteringen av skrotet ska ske för att 
skapa så lite buller som är möjligt inom vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
rimligt. Resultaten från utredningarna kommer att ligga till grund för den kommande 
tillståndsansökan. Nedan beskrivs ljusbågsugnen och skrothanteringen övergripande. 

11.2.2.1. Processutrustning 
Planen är att ljusbågsugnen med tillhörande processutrustning placeras i närheten av 
befintligt stålverk, se gul ring i Figur 12. Anläggningen kommer att designas och 
upphandlas med krav ställda för att minimera bullerpåverkan till omgivningen och vid 
närboende.  

11.2.2.2. Skrothantering 
Då hantering av skrot kan ge upphov till höga och störande bullernivåer pågår arbete 
med att undersöka var och på vilket sätt skrothanteringen kan ske, såväl under en 
övergångsperiod med parallell drift som när ljusbågsugnen ersatt den malmbaserade 
tillverkningen. Sannolikt kommer en stor del av stålskrotet att anlända via Oxelösunds 
hamn för vidare transport in på SSABs verksamhetsområde till en eller flera 
lagringsytor och skrotgårdar. Skrot kan även komma in med fartyg via Stålhamnen samt 
via väg och järnväg. Planerad förändring av råvaruhantering och transporter beskrivs 
vidare i avsnitt 10.2.1 och preliminära ytor för hantering visas i Figur 12. Det är många 
faktorer som kommer beaktas så som möjliga inkörningsvägar, utformning av 
skrotgården, val av maskiner, planering av arbetsmoment och tider mm. I detta arbete är 
bullerfrågan en av de viktigaste faktorerna och beaktas särskilt. En bullerutredning 
pågår som ovan nämnt som en integrerad del i arbetet med planeringen av den framtida 
verksamheten och resultatet kommer tillsammans med bullerkartor att redovisas i den 
kommande MKB:n.  

11.2.2.3. Övergångsperiod och byggskede 
Under en övergångsperiod på några år kommer både malm- och järn/skrotbaserad 
verksamhet pågå parallellt. Därmed kommer de slutgiltiga lösningarna för exempelvis 
skrothantering sannolikt inte kunna genomföras direkt. För att möjliggöra en så tyst 
bullersituationen som möjligt för den framtida skrotbaserade verksamheten kommer det 
sannolikt att krävas tillfälliga lösningar under övergångsperioden och olika scenarier 
utreds för närvarande, vilka kommer att presenteras i den kommande 
miljökonsekvensbeskrivningen. Även buller från byggskedet kommer att beskrivas, 
såväl för etablering av ljusbågsugn som för arbeten i vatten vid Stålhamnen.  

11.2.2.4. Ljus 
Befintlig och planerad verksamhet och dess transporter ger upphov till olika typer av 
ljus som kan innebära en störning för omgivningen. Hänsyn till detta kommer tas vid 
placering och utformning av tillkommande delar. 
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11.2.3. Fortsatt arbete 
En bullerutredning genomförs för närvarande av konsultfirman Brekke och Strand, 
vilken sker parallellt och integrerat med SSABs planering av förändrad verksamhet så 
att resultat av olika förslag löpande kan utvärderas avseende buller. 

I bullerutredningen kommer även beräkningar av buller från transporter att redovisas 
samt kumulativa effekter från andra bullrande verksamheter, exempelvis skrothantering 
i hamnen.  

11.2.3.1. Åtgärder för att minska bullerpåverkan 
Arbeten för att minska bullerpåverkan sker parallellt för (1) befintliga anläggning, (2) 
övergångsperioden och (3) den framtida anläggningen. Åtgärder för att minska 
bullerpåverkan är bland annat följande: 

• En åtgärdsplan tas fram för att åtgärda buller från befintliga ljudkällor. 
• För att minimera buller under övergångsperioden studeras bland annat placering 

av skrotgårdar samt design av tillfälliga lösningar för att avskärma och absorbera 
ljud från skrothantering.  

• För att minska påverkan av buller vid planerad framtida produktion vid närmsta 
bostäder utreds en rad åtgärder, bland annat planering, utformning och 
projektering av den framtida anläggningen och verksamheten inkl. logistik och 
placering av ljudkällor. Detta kan exempelvis innebära: 
-att bullrande delar av verksamheten placeras i gynnsammast möjliga läge i 
förhållande till bostäder, dvs. på stort avstånd ifrån eller bakom något som 
avskärmar och absorberar ljudet. 
-att ljudkällor placeras inomhus i så stor utsträckning som möjligt. 
-att drifttider beaktas och att olika moment förläggs till dag respektive kvällstid 
istället för nattetid vilket minskar den upplevda bullerpåverkan för närboende. 
- att planering, design och kravställning sker i en iterativ process för att hitta den 
mest optimala lösningen. 
-att krav ställs avseende ljud vid upphandling av ny utrustning 
-att design och val av ny utrustning för skrothantering (exempelvis kranar och 
maskinpark) sker utifrån bullerhänseende  
 

Buller kommer liksom idag att begränsas genom villkor för verksamheten och 
efterlevnad av dessa kommer att kontrolleras genom det kontrollprogram som kommer 
att tas fram för verksamheten, kopplat till det nya tillståndet.  

11.3. Luft 

Etableringen av ljusbågsugnen beräknas reducera SSABs totala utsläpp av stoft, 
kväveoxid och svaveldioxid med mellan 35 och 90 procent då de största 
utsläppskällorna (koksverket, masugnar och LD-konvertern) avvecklas. En 
luftutredning pågår som beskriver luftutsläpp i form av halter, spridning, nedfall, 
damning, lukt mm. 
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11.3.1. Förutsättningar 
Luftkvaliteten i ett geografiskt område påverkas både av lokala utsläppskällor i 
närområdet och av utsläpp som sker i regionen. Vidare bidrar intransport av 
föroreningar från andra länder. Lokal miljöpåverkan från en utsläppskälla sker i 
allmänhet inom några kilometer från källan till skillnad från regional miljöpåverkan 
som sker inom ett större område. 

11.3.1.1. Miljökvalitetsnormer  
I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna 
(MKN) för utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön 
samt att uppfylla krav i EU-direktiven55. MKN för luft till skydd för människor hälsa är 
rättsligt bindande. Det finns även miljökvalitetsnormer för skydd av växtlighet. 

Utsläpp till luft från SSABs verksamhet berör miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid 
(NO2), partiklar (PM10 och PM2.556), bensen, svaveldioxid (SO2), bens(a)pyren, 
kadmium, nickel och bly. 

11.3.1.2. Luftkvaliteten i Oxelösunds kommun 
År 2015 genomfördes en kartläggning över halterna av kvävedioxid (NO2) och partiklar 
(PM10) för hela Östra Sveriges Luftvårdsförbund57,58. Kartläggningen visade att 
luftföroreningshalten i Oxelösunds kommun inte överskrider miljökvalitetsnormen för 
dessa ämnen. Beräknade halter för dygnsmedelvärde visas i Figur 16. 

För övriga ämnen visar Luftvårdsförbundets beräkningar och mätningar att halterna av 
svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, partiklar (PM2.5), arsenik, kadmium, 
nickel och bly är så låga att miljökvalitetsnormer för dessa ämnen bedöms klaras i hela 
regionen. 

                                                 
55 2008/50/EG och 2004/107/EG. 
56 PM betyder ’particulate matter. PM10 är de partiklar som är mindre än 10 mikrometer (miljondels meter) och PM2.5 är partiklar 

som är mindre än 2,5 mikrometer.  
57 Kartläggning av halter kvävedioxid och PM10 i Södermanlands län år 2015 LVF-rapport 2015:13. 
58 Rapportering av modelldata och objektiv skattning av luftkvalitet år 2017 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds 

samverkansområde. LVF 2018:21 
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Figur 16. Beräknade halter (µg/m3) av dygnsmedelvärde NO2 (vänster) och PM10 (höger) för Oxelösunds 
kommun år 201559. Miljökvalitetsnormens gränsvärde för dygnsmedelvärde är 60 µ/m3 för NO2 och 50 µg/m3 
för PM10.  

11.3.1.3. Utsläpp till luft från nuvarande verksamhet 
SSABs utsläpp till luft sker från produktionen, från arbetsmaskiner och interna 
transporter samt från transporter till och från området.  

Verksamhetens mest betydande utsläpp till luft är utsläpp av kväveoxider (NOx), 
svaveldioxid (SO2) och stoft (PM10 och PM2.5). Utsläpp av kväveoxider uppkommer 
främst i koksverk, värmnings- och värmebehandlingsugnar samt vid transporter. De 
höga temperaturerna, som är nödvändiga inom järn- och stålindustrin medför att 
bildning av kväveoxider är svår att undvika i samband med förbränning av bränslen 
eftersom kvävet finns i luften. Utsläpp av svaveldioxid är direkt relaterat till förbränning 
av bland annat koksugnsgas mm, till exempel i värmningsugnar och vid 
kokstillverkning. Stoft bildas i de flesta av stålindustrins processer, särskilt vid 
koksverk, masugnar och stålverk. Installerade filter skiljer i regel bort över 99 procent 
av de stoftpartiklar som följer med utsugen.  

I förhållande till totala utsläppet i Oxelösunds kommun utgör SSABs utsläpp av 
kväveoxid, svaveldioxid och stoft en betydande andel60. Utsläpp av stoft sker inte bara 
via punktutsläpp utan även genom damning från bearbetning, hantering, lagring och 
transport av finkornigt och dammande material såsom kol, olika biprodukter och avfall.  

Från koksverket emitteras PAH i viss utsträckning vid själva processen i samband med 
tryckning och släckning av koksen, samt när koksugnarna undereldas. I SSABs 
verksamhet uppstår även utsläpp av metaller (bly, kadmium, kvicksilver och zink), 
                                                 
59 Kartläggning av halter kvävedioxid och PM10 i Södermanlands län år 2015 LVF-rapport 2015:13 
60 Naturvårdsverkets hemsida 2019-01-21. http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Alla-utslapptillluft/ 

http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Alla-utslapptillluft/%5d
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flyktiga organiska ämnen (VOC) samt polyaromatiska kolväten (PAH). Utsläpp av 
metaller till luft sker huvudsakligen genom utsläpp av stoft. Bly, zink, kadmium och 
kvicksilver kommer från föroreningar i ingående råvaror och emitteras från processerna 
i koksverket, masugnarna och stålverket. 

11.3.2. Preliminär miljöpåverkan 

11.3.2.1. Utsläpp till luft från planerad verksamhet  
Utsläppen till luft från den malmbaserade verksamheten har varierat över åren beroende 
av hur hög produktionen har varit. Vidare har en rad förbättringsåtgärder vidtagits i 
anläggningen. I Figur 17 visas historiska utsläpp till luft under åren 2008 – 2017. I den 
gröna cirkeln visas utsläpp från produktion i nollalternativet (maxutsläpp) samt vid 
planerad maxdrift med ljusbågsugn. I diagrammet visas även produktionen av prima 
ämnen (röd streckad linje i diagrammet). I nollalternativet är driften maximal enligt 
gällande tillstånd, 1,9 ton producerat prima ämne per år. 

 
Figur 17. Historiska utsläpp (ton/år) till luft av stoft, kväveoxid (NOx) och svaveldioxid (SO2) för åren 2008 – 
2017. Detta jämförs med utsläppen för nollalternativet samt alternativet med ljusbågsugn antaget med 
maxdrift år 2025. Med streckad röd linje visas produktionen av prima ämnen (kiloton/år).  

Etablering av ljusbågsugn ger upphov till en rad förändringar i SSABs verksamhet 
jämfört med den malmbaserade produktionen vilket innebär stora förbättringar avseende 
utsläpp till omgivningsluften. När produktionen i koksverk, masugnar samt LD-
konverter avvecklas upphör de utsläpp som idag härrör från dessa verksamheter i 
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produktionskedjan. Etableringen av ljusbågsugnen beräknas reducera SSABs totala 
utsläpp av stoft, kväveoxid och svaveldioxid med cirka 35-90 %.  

I Tabell 5 illustreras förändringen i utsläpp vid en övergång från nuläget/nollalternativet 
till scenariot med ljusbågsugn. Som tabellen visar minskar eller upphör helt utsläpp från 
merparten av utsläppskällorna.  

Tabell 5. Översikt över förändring i utsläpp till luft vid en övergång från nuläget/nollalternativet till 
produktion med ljusbågsugn.  

 
Den ljusbågsugnsbaserade produktionen innebär även en förändring i interna och 
externa transporter, se avsnitt 9.5.2, vilket innebär en förändring av utsläpp till luft. Som 
ovan nämnt är dessa små i förhållande till de totala utsläppen. 

11.3.3. Fortsatt arbete 
En luftutredning genomföras för närvarande av SLB Analys som en del av det fortsatta 
MKB-arbetet. Spridningsberäkningar kommer att genomföras för påverkansområdet där 
totala halter samt haltbidraget från SSABs verksamhet redovisas på kartor. Även 
bidraget från interna och externa transporter kommer att redovisas. Detta görs för stoft 
(PM1061), kvävedioxid (NO2) samt svaveldioxid (SO2) och utvärderas mot 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft och nationella miljömål.  

Spridningsberäkningar för nedfall av svavel och kväve kommer också att utföras, och 
sättas i relation till uppmätt eller uppskattat totalt nedfall i regionen, i syfte att bedöma 
SSABs eventuella bidrag till övergödning och försurning.  

Ett resonemang kommer att föras om förväntade utsläpp och halter i omgivningsluften 
av metaller, PAH, VOC, bens(a)pyren, bensen och dioxin.  

SSAB har idag en metod för dammbekämpning och samma metod kommer troligen att 
användas framöver. En utvärdering om risk för damning kommer att göras i kommande 
MKB. Eventuell luktproblematik kommer också att beskrivas. 

                                                 
61 Utsläppen av PM 2,5 kommer att estimeras. 
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Utsläpp till luft kommer liksom idag att begränsas genom villkor för verksamheten och 
efterlevnad av dessa kommer att kontrolleras genom det kontrollprogram som kommer 
att tas fram för verksamheten, inom ramen för det nya tillståndet. 

11.4. Föroreningar i mark, grundvatten och byggnader  

I byggskedet kommer schaktarbeten att utföras i mark som kan vara förorenad. Även 
rivning av förorenade byggnader kan bli aktuellt. I den kommande MKB:n kommer 
konsekvenser av byggskedet avseende hantering av förorenade massor, 
länshållningsvatten och byggnader att beskrivas.  

11.4.1. Förutsättningar 
 
Geologi och hydrologi 
Huvuddelen av området är utfyllt med schaktmassor och restprodukter och 
fyllnadsmäktigheten varierar mellan 1–10 meter. De naturliga jordarterna under 
fyllningen utgörs av svallsediment (grovmo, sand och grus), morän och lera62. Till stor 
del ligger fyllnadsmassor direkt på plansprängt berg.   

I området förekommer det endast lokala grundvattenansamlingar och det bedöms att det 
saknas större sammanhängande grundvattenmagasin av betydelse. Inom industriområdet 
avrinner grundvatten åt öster i två avrinningsområden, ett i norr och ett söder. De båda 
områdena, som mynnar i Inre Ålöfjärden, har tillsammans en yta på ca 165 ha63.  

Eftersom stora delar av området är utfyllt med grov fyllning som står i direkt kontakt 
med recipienten Ålöfjärden finns det även en påverkan på vattenomsättningen i jord- 
och fyllnadslager från havsytenivåförändringar. 

Föroreningssituation 
Under 2006 utfördes en inventering och riskklassning enligt MIFO fas 164 och i 
samband med olika typer av markarbeten, ny- och ombyggnationer, rivningar mm har 
det utförts miljötekniska undersökningar i mark och grundvatten. Under 2011 utfördes 
även en hydrogeologisk kartering65 med syfte att kartlägga föroreningssituationen i 
grundvatten inom området.  

Sammantaget bedöms det generellt att marken inom området ställvis är påverkat av den 
industriella verksamheten som pågått under lång tid. I huvudsak påvisas främst 
organiska ämnen som PAH och olja men det förekommer även förhöjda halter av 
metaller. I grundvatten påvisas i huvudsak låga halter av metaller och låga till höga 
halter av organiska ämnen. 

                                                 
62 www.sgu.se, 2019-02-11 
63 Hydrogeologisk kartering – Rapport. Vectura, daterad 2012-01-12, rev 2012-01-24. 
64 PM. Stora Hummelvik 1:8 och 1:17 samt del av Brannäs 1:2, Oxelösunds kommun. MIFO Fas 1-Historisk inventering av 

föroreningar vid SSAB Oxölösund. WSP Environmental rapport daterad 2006-05-03.  
65 Hydrogeologisk kartering – Rapport. Vectura, daterad 2012-01-12, rev 2012-01-24. 

http://www.sgu.se/
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En statusrapport är upprättad enligt de krav som ställs i Industriutsläppsförordningen 
(2013:250). Rapporten lämnades in till tillsynsmyndigheten 25 februari 2016. 

11.4.2. Preliminär miljöpåverkan 
I byggskedet kommer schaktarbeten att utföras i mark som kan vara förorenad, dvs 
massor ska hanteras efter föroreningsgrad på ett miljömässigt korrekt sätt. Det bedöms 
även att det kan påträffas förorenat grundvatten som måste hanteras i samband med 
eventuell länshållning av schakter. Detta kommer att tas med som en 
projekteringsförutsättning. SSAB har en väl fungerande metodik för att systematiskt 
hantera dessa frågor i samband med en exploatering: 

• Handlingsplan vid misstanke eller påträffande av markförorening inom SSAB 
Oxelösunds verksamhetsområde, daterad 2018-10-10. 

• Handlingsplan vid bortforsling av förorenade schaktmassor samt bortforsling av 
övriga schaktmassor från SSABs verksamhetsområde, daterad 2018-10-10 

Rutinerna bygger på gällande lagar, förordningar och branschpraxis. 

11.4.3. Fortsatt arbete 
I den kommande MKB:n kommer konsekvenser av byggskedet samt rutiner avseende 
förorenade massor, byggnader och länshållningsvatten att beskrivas för arbeten på land. 
För arbeten i vatten kommer påverkan av arbete i förorenade sediment beskrivas 
tillsammans med de säkerhetsåtgärder som behöver vidtas avseende grumling mm. 

SSAB har ännu inga detaljerade planer för om och när koksverket, masugn och 
biproduktverket ska rivas. I den tekniska beskrivningen kommer det att finnas en 
beskrivning av rutiner vid rivning av byggnader och anläggningsdelar, hur de ska 
inventeras och hur eventuella föroreningar i mark och grundvatten ska omhändertas. 
Kemiska produkter och farligt avfall kommer tas omhand i samråd med 
tillsynsmyndigheten. Vid en eventuell rivning måste även hänsyn tas till 
byggnadernas/anläggningarnas eventuella kulturhistoriska värden. 

11.5. Vattenmiljö 

Dagens utsläpp till Ålöfjärden från koksverket och masugnarna kommer att försvinna 
när dessa ersätts med en ljusbågsugn, vilket betyder att de totala utsläppsmängderna av 
metaller, suspenderat och organiskt material, näringsämnen samt cyanider kommer att 
reduceras kraftigt. Planerade arbeten i vattenområdet för utfyllnadsarbeten vid 
Stålhamnen kan innebära temporär grumling och risk för spridning av förorenat 
sediment. En recipientbedömning kommer att tas fram som beskriver 
miljökonsekvenser av utsläpp till vatten och påverkan på miljökvalitetsnormerna samt 
de skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att minska påverkan. 
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11.5.1. Förutsättningar 
Stora mängder vatten hanteras inom verksamheten i Oxelösund. De olika vattentyperna 
används och hanteras olika beroende på var i processen vattnet används. Nedan ges en 
överblick över de olika vattenströmmarna samt vilka utsläpp som sker till recipienten 
Ålöfjärden. 

Industrivatten tas från Nyköpingsån och pumpas till industrivattendammen, se Figur 
18. Industrivattnet utgör det centrala vattensystemet, som används inom i stort sett hela 
verksamheten. Industrivatten används främst som kylvatten i olika processteg och 
återcirkuleras tillbaka till dammen. Industrivattnet nyttjas även i olika delar av 
verksamheten för att användas som processvatten. Använt processvatten leds tillbaka till 
industrivattendammen för återanvändning i processen. Återvinningsgraden för vatten 
över industrivattendammen är cirka 90 procent.  

De fem största reningsanläggningarna för vatten på SSAB finns på koksverket med 
biproduktverket, masugnarna, stålverkets LD-konverter, stränggjutningen och 
valsverket. Viss andel leds efter rening ut i Östersjön (Inre Ålöfjärden). I nuläget sker 
utsläpp till recipient främst av metaller, suspenderade och syreförbrukande ämnen 
(TOC), näringsämnen (kväve) och cyanider från framförallt koksverk och masugnar. 
Ovanstående parametrar mäts regelbundet, även pH kontrolleras. Då åtgärder 
genomförts inom SSABs verksamhet (effektiva reningsanläggningar och ökad 
recirkulation av vatten) har detta medfört att utsläppen har minskat, speciellt för kväve, 
suspenderat material och metaller. Både stålverk och valsverk har i stort sett slutna 
vattensystem.  

Även den planerade ljusbågsugnen kommer att ha slutet vattensystem, se vidare 
beskrivning i avsnitt 9.5.1 ovan. 
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Figur 18. Schematisk bild över industrivattnets huvudsakliga väg till och från industrivattendammen. Cirka 
90 % av industrivattnet recirkuleras. 

Saltvatten (kylvatten) hämtas från Östersjön och används som kylvatten främst i 
värmeväxlare i koksverk, stålverk, masugn, valsverk och kraftverk. Det förorenas därför 
inte vid normal drift, och leds åter till Östersjön efter användning. För utsläpp av 
kylvatten från stålverket finns i gällande tillstånd ett villkor som anger att utgående 
vatten ska spädas så att temperaturen inte överstiger 30 grader och temperaturskillnaden 
mot omgivande recipient inte överstiger 10 grader. 

Dricksvatten levereras från kommunens vattentäkt och används i huvudsak av 
personalen för dusch, toaletter etc. Dricksvatten används också i vissa slutna processer. 
Det sanitära avloppsvattnet tas om hand för rening i det kommunala 
avloppsreningsverket innan det släpps ut i Östersjön. 

Dagvatten utgörs av nederbörd som hamnar inom industriområdet. Den hårdgjorda ytan 
inom industriområdet omfattar cirka 150 hektar. Inom verksamhetsområdet finns mer än 
800 dagvattenbrunnar som omhändertar dagvattnet. Systemet är till vissa delar gammalt 
och i behov av uppdatering. Dagvatten blandas i ledningsnäten ofta med kylvatten innan 
det når recipienten. För att minimera risken att oljehaltigt dagvatten når recipienten 
Ålöfjärden, finns oljeavskiljare installerade i dagvattensystemet. 

För dagvatten finns i gällande tillstånd villkor som anger att SSAB för det fortsatta 
arbetet med utsläppsminskningar från dagvattensystemet ska inkomma med en 
dagvattenplan till tillsynsmyndigheten varje år. Planen ska innehålla förslag till åtgärder 
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och tid för genomförande. SSAB arbetar i linje med detta villkor för dagvatten och 
genomför löpande åtgärder för att förnya och förbättra dagvattensystemet. 

Åtgärder beträffande dagvatten har genomförts, bland annat gröngöring, hårdgjorda ytor 
och omledning av dagvatten vid Stålverkets slamfilteranläggning samt vid Koksverkets 
kolplan. Därtill har åtgärder genomförts för att minska damning. 

Lakvatten från deponierna beskrivs under avsnitt 10.5. 

 

Figur 19. Intag av vatten samt huvudsakliga utsläppspunkter till vatten (renat processvatten och retur av 
kylvatten (rent saltvatten)). Utöver dessa finns ett flertal utsläppspunkter för dagvatten till Ålöfjärden. 

11.5.1.1. Recipienten Ålöfjärden 
I Figur 20 åskådliggörs kustområdet vid Oxelösund, däribland SSABs recipient 
Ålöfjärden. Miljöförhållandena i Ålöfjärden följs upp i ett samordnat 
recipientkontrollprogram66, som genomförts i samråd mellan SSAB och länsstyrelsen. I 
programmet ingår årliga vattenkemiska analyser beträffande bland annat näringsämnen, 
klorofyll och siktdjup. Det görs även provtagning av sediment, abborre och blåmussla 
för metall-, PAH- och TBT-analyser.  

                                                 
66 Samordnat recipientkontrollprogram för SSAB, Oxelö Energi och Oxelösunds Hamn. 
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Figur 20. Provtagningsstationer inom den samordnade recipientkontrollen kring Oxelösund. SSABs läge 
markerad med röd ring. Vattenförekomster markerade.  

11.5.1.2. Status och miljökvalitetsnormer 
Översiktligt bedöms Ålöfjärden som övergödd vilket gäller generellt för kustområdet. 
Metallhalterna i fisk och musslor 2017 bedöms som låga och/eller på samma haltnivå 
som i det nationella referensområdet. Då det historiskt skett en kraftig belastning till 
området förekommer fortfarande förhöjda värden av vissa ämnen (metaller och PAH:er) 
i sediment. Resultat från två bottenfaunaundersökningar genomförda i samband med 
nationell provtagning av Stockholms Universitet visar på God ekologisk status och en 
relativt normal artsammansättning kan således sägas förekomma.  

Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten inre Ålöfjärden har beslutats till Måttlig 
ekologisk status 2027. Orsaken till lägre status än god beror på befintlig 
hamnverksamhet. Orsaken till tidsfristen beror på övergödning. Miljökvalitetsnormen 
för kemisk ytvattenstatus är God kemisk status med tidsfrist för antracen, bly, 
(benso(a)pyren, fluoranten, naftalen och TBT till 2021 samt mindre stränga krav för 
PBDE och kvicksilver. Orsaken till tidsfristen beror på att de nämnda ämnena 
förekommer i hög halt i sediment. Undantaget för kvicksilver och PBDE 
(polybromerade difenyletrar), är ett generellt fenomen för Sveriges ytvattenförekomster.  

Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten Ålöfjärden har beslutats till God 
ekologisk status 2027. Orsaken till tidsfristen beror på övergödning. 
Miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus är God kemisk status med tidsfrist för 
antracen, (benso(a)pyren 2021. Samma undantag som ovan för kvicksilver och PBDE. 
Orsaken till tidsfristen är densamma som för inre Ålöfjärden. 
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11.5.2. Preliminär miljöpåverkan 
Den planerade ljusbågsugnen och omställningen mot en järn- och skrotbaserad 
ståltillverkning innebär en viss förändring av markanvändningen på SSABs område. 
Vissa ytor kommer att ställas om till att bli lagringsytor för skrot. Det är i nuläget inte 
klart vilka ytor som kommer att nyttjas, se avsnitt 9.5.1. Vid behov genomförs åtgärder 
för dessa ytor, såsom installation av oljeavskiljare, sandfilter i brunn eller annan 
likvärdig åtgärd, för att minimera risken för utsläpp av föroreningar till recipienten. 
SSAB planerar på samma sätt som i gällande villkor att arbeta vidare med åtgärder och 
årliga redovisningar av dagvattenplaner. 

Anläggande av kaj och hanteringsyta i Stålhamnen kan ge upphov till grumling och 
frisättning av föroreningar från sediment. För att minimera denna påverkan kommer 
skonsamma anläggningsmetoder användas och detta samt behov av skadebegränsande 
åtgärder kommer att utredas närmare i det fortsatta arbetet.  

En ny ljusbågsugn kommer att ersätta den malmbaserade produktionsdelen. Detta 
betyder att befintliga utsläpp till vatten från koksverket, biproduktverket och 
masugnarna kommer att försvinna helt. Detta innebär att de totala utsläppsmängderna av 
metaller, suspenderat och organiskt material, näringsämnen samt cyanider kommer att 
reduceras kraftigt.  

För ansökt produktion med ljusbågsugn bedöms idag inga utsläpp till vatten uppkomma. 
Endast retur av okontaminerat kylvatten (rent saltvatten) leds ut till Ålöfjärden. I en 
prövotid för utsläpp till vatten genomfördes en modellberäkning 2009 för att utreda 
temperaturgradientens utbredning i Ålöfjärden av SSABs kylvattenutsläpp. Resultat 
från modellberäkningen kommer att redovisas i ansökan. 

Tabell 6. Förändringar i utsläpp till vatten när ljusbågsugnen ersätter koksverk, masugn och LD-konverter. 
”Inte relevant” betyder att inga utsläpp sker. 

 

11.5.3. Fortsatt arbete 
Beträffande konsekvenser av utsläpp till vatten kommer det inför ansökan att 
sammanställas en recipientbedömning av konsultföretaget ÅF. Miljökonsekvenser av 
utsläpp till vatten från nuvarande och ansökt produktion samt inverkan på 
miljökvalitetsnormerna ekologisk status och kemisk ytvattenstatus inklusive relevanta 
kvalitetsfaktorer kommer att värderas.  
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För utbyggnationen av hamnverksamheten kommer i miljökonsekvensbeskringen 
beskrivas de skyddsåtgärder som behövs att vidtas för att minska påverkan på 
vattenmiljön. 

11.6. Naturmiljö  

Den planerade verksamheten innebär inte att industriområdet utvidgas och således inget 
ianspråktagande av ny naturmark. Hantering av skrot innebär förändringar avseende 
buller jämfört med idag. Konsekvenser för naturmiljön, Natura2000, skyddade arter och 
friluftsliv kommer att beskrivas i MKB:n. 

11.6.1. Förutsättningar 
Verksamhetsområdet består främst av ianspråktagen mark för industri och deponier. 
Verksamhetsområdet omfattar även ett skyddande skogsområde norr om 
industriområdet, där det enligt gällande detaljplan kan ske viss utbyggnad i form av en 
tillfartsväg. Skogsområdet har inventerats och utretts bland annat i samband med 
ansökan om tillstånd för deponi Ängsviken. Inom ramen för den tillståndsprövningen 
ställdes även krav på kompensationsåtgärder med avseende på påverkan på naturmiljö, 
en kompensationsplan67 har tagits fram och kompensationsåtgärder har vidtagits i 
samråd med länsstyrelsen. Åtgärderna omfattar tillskapande av död ved, slåtter samt 
frihuggning av grova ekar och tallar.   

Inom verksamhetsområdet och dess närmaste omgivning finns inga skyddade områden 
enligt miljöbalken. Närmaste naturreservat och Natura 2000-område (Strandstuviken) 
ligger cirka 1400 meter norr om industrimark där verksamhet pågår, se Figur 4 och 
Figur 6. Värt att notera är att det däremellan ligger skyddande naturområden. Området 
består av grunda vikar, strandängar samt skog. Strandstuviken är en av länets viktigaste 
rastlokaler för flyttfåglar och här häckar bland annat havsörn, törnskata och fisktärna. 
Vattenområdet och skärgården utanför Oxelösund omfattas av riksintresse för naturvård 
och friluftsliv, se Figur 6. I den fördjupade översiktsplanen68 för Oxelösunds skärgård 
beskrivs öarna i norra skärgården till viss del ha höga naturvärden. Vattnet kring öarna i 
norra skärgården beskrivs som fågelrika. Öarna i norra skärgården, och särskilt ön Lilla 
Trässö, bedöms i planen ha stor betydelse för det rörliga friluftslivet. 

I norra delen av verksamhetsområdet finns ett skogsområde, som även fortsätter norr 
om verksamhetsområdet. Skogsområdet har inventerats bl.a. 2005 och 2015, och är 
barrträdsdominerat med bitvis stort lövinslag. Flera naturvärdesobjekt i klasserna visst, 
påtagligt och högt naturvärde har identifierats.   

Skogsområdet norr om verksamhetsområdet är i kommunens översiktsplan69 utpekat 
som natur- och rekreationsområde. 

                                                 
67 Kompensationsplan för deponi Ängsviken, 2015-08-27 
68 Fördjupad översiktsplan för Oxelösunds skärgård 2030, laga kraft 2018-05-02 
69 Översiktsplan Oxelösund 2030, laga kraft 2018-07-11 
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Fågellivet i verksamhetsområdets närområde är rikt, både i skärgården österut, samt i 
våtmarken norr om området. En fågelinventering utfördes 2015 på sydöstra delen av 
Brannäshalvön och ett stort antal observationer finns även inlagda i Artportalen. 12 
rödlistade fågelarter (NT – nära hotad och VU – sårbar) är rapporterade med säkerställd 
eller trolig häckning 2000–2018, inom cirka 2 km från verksamhetsområdet, exempelvis 
sävsparv, rosenfink, mindre hackspett, spillkråka och gröngöling, samt sjöfågel som årta 
och ejder. Inom verksamhetsområdet finns häckande svart rödstjärt (NT). 

En del av Sörmlandsleden passerar genom norra delen av verksamhetsområdet, och 
fortsätter i naturområdet norr om. Leden passerar bland annat Brannäs våtmark som har 
ett rikt fågel- och djurliv. Längs leden finns fågeltorn, grillplats och möjligheter till bad. 
Bl.a. i kommunens utredning om gröna kilar70 beskrivs området som intressant för det 
rörliga friluftslivet och Brannäs våtmark beskrivs som ett utflyktsmål. Delar av 
omgivningen är i dagsläget påverkade av buller från befintlig industri.  

11.6.2. Preliminär miljöpåverkan 
Den planerade verksamheten innebär inte ianspråktagande av någon ny naturmark. Viss 
naturmark kan påverkas i det fall den detaljplanelagda infartsvägen i norr realiseras. 
Livsmiljöerna för arter som finns i skogsområdet norr om verksamhetsområdet bedöms 
dock finnas kvar. 

Verksamheten innebär idag en viss störning på omgivande naturmiljö i form av bland 
annat bullerpåverkan och mänsklig aktivitet. Även utsläpp till luft och vatten påverkar 
naturmiljön i industrins närhet. Då verksamheten funnits i området under en lång tid 
bedöms befintliga arter i området anpassats till den påverkan som befintlig verksamhet 
medför. En positiv effekt som förväntas av den planerade verksamheten är minskade 
utsläpp till luft och vatten. 

Bullerpåverkan kommer i och med den planerade ändringen av verksamheten att öka, 
från transporter och hantering av skrot. Ökningen kommer att ske succesivt under en 
övergångsperiod. Det som skulle kunna innebära påverkan på naturmiljö och arter är 
den eventuella störning som ytterligare buller kan innebära för naturmiljö och fågelliv i 
närheten.  

Vissa effekter från befintlig verksamhet kan betraktas som positiva. Det faktum att 
tillgången på föda är stor och en del av vattenytan aldrig fryser till is vintertid kan 
innebära att vattenområden med kylvattenutsläpp blir värdefulla sjöfågellokaler, det är 
dock inte känt huruvida detta är utrett eller dokumenterat i några särskilda studier. 

Möjligheterna att nyttja området och närområde till rekreation kommer finnas kvar i 
samma omfattning som nuläget.  

                                                 
70 Gröna kilar i Oxelösunds kommun, 2018 
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Konsekvenser som kan uppstå för friluftslivet består i den ökade störningen som ökat 
buller från verksamheten kan innebära.  

11.6.3. Fortsatt arbete 
Konsekvenser för naturmiljön och friluftsliv kommer att beskrivas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Där kommer det även att framgå i vilken omfattning 
skyddade arter och miljöer förekommer, hur de påverkas och om/vilken typ av 
skyddsåtgärder som kan bli aktuella.  

Eventuell påverkan och konsekvenser för Natura 2000-områden, liksom naturvärden 
och arter som omfattas av Artskyddsförordningen kommer att belysas. Särskild vikt 
kommer att läggas vid bedömning av ökat buller från verksamheten och vilken 
påverkan/störning det skulle kunna medföra för fåglar och friluftsliv.  

Möjlighet till iordningställande av gröna ytor och utveckling av ekosystemtjänster inom 
verksamhetsområdet kommer att ses över i samband med planeringen av nya ytor för 
skrothantering mm. 

11.7. Kulturmiljö  
Flertalet byggnader och anläggningar inom verksamhetsområdet är från sekelskiftet och 
kan vara av kulturhistoriskt intresse. En antikvarisk förundersökning kommer att tas 
fram för området inför en eventuell framtida rivning av byggnader och anläggningar. 
Kulturhistoriska lämningar, bland annat ett vrak, finns inom verksamhetsområdet och 
hur dessa berörs kommer att utredas i det kommande MKB-arbetet. 

11.7.1. Förutsättningar 
Verksamhet inom järn- och stålsektorn har bedrivits i Oxelösund sedan början på 1900-
talet. Föregångaren till SSAB – Oxelösunds Järnverksaktiebolag – startade sin 
verksamhet år 1914–1917 genom uppförandet av en masugn, ett koksverk och ett 
kraftverk. Koksverket byggdes ut i början på 1950-talet och ytterligare en masugn 
uppfördes samtidigt. Kring år 1960 gjordes investeringar i en utbyggnad av järnverket 
med ett stål- och valsverk. Industrin expanderade med en mångdubbling av antalet 
anställda. I samband med stålkrisen i slutet av 1970-talet bildades Svenskt Stål AB och 
svenska staten gick in som ägare till 50 procent av den nya koncernen. Under 1990-talet 
sålde svenska staten ut sin andel. Ett nytt valsverk togs i drift 1998. Oxelösunds Hamn 
bildades under 1980-talet som ett bolag helägt av Oxelösunds kommun och SSAB.  

Sörmlands museum gjorde 2017 en byggnadsinventering av hela Oxelösunds kommun. 
I denna ingick dock inte SSABs område. Enligt länsstyrelsen finns dock byggnader som 
är av kulturhistoriskt intresse inom området, exempelvis masugnar, koksverk, gasverk 
och vattentorn.  

Enligt underlag från Riksantikvarieämbetet (se Figur 21) redovisas inom SSABs 
verksamhetsområde ett antal kulturhistoriska lämningar. En av dessa är en fornlämning 
(Oxelösund 41:1) som utgörs av en bytomt/gårdstomt.  Fornlämningen är utmärkt. Inom 
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området redovisas också objekt som kan vara ”möjliga fornlämningar”, ”övrig 
kulturhistorisk lämning” samt objekt ”utan antikvarisk bedömning”.  

 

Figur 21. Karta över kulturhistoriska lämningar.  

11.7.2. Preliminär påverkan  
Som nämnts ovan är det inte beslutat huruvida koksverk och masugnar ska rivas eller ej. 
I det fall de ska rivas kan det innebära att kulturhistoriskt intressanta byggnader som 
visar på industrins utveckling försvinner.  

Fornlämningen som är belägen i områdets norra del (Oxelösund 41:1) är skyddad med 
stängsel mot industriområdet samt märkning och kommer inte att påverkas. Ett flertal av 
de andra lämningarna är klassade som ”övriga kulturhistoriska lämningar”. Av dessa 
bedöms främst den kulturhistoriska lämningen (Oxelösund 153) som är belägen längs 
med vattenlinjen att kunna påverkas. Påverkan kan ske till följd av utbyggnad av 
Stålhamnen där det i vattenområdet planeras för lager- och hanteringsytor för skrot. En 
övrig kulturhistorisk lämning har inte samma lagskydd som en fornlämning, men ska 
visas hänsyn och aktsamhet.  

11.7.3. Fortsatt arbete 
Inom det fortsatta arbetet kommer en antikvarisk förundersökning tas fram. Detta 
eftersom det, enligt länsstyrelsen, finns byggnader som är av kulturhistoriskt intresse 
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inom området. Om kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte kan sparas/få annan 
verksamhet bör de dokumenteras av antikvarie innan rivning.  

Om intrång behöver ske i en övrig kulturhistorisk lämning (t.ex. den fartygs-
/båtlämning som finns i Stålhamnen) kommer samråd hållas med länsstyrelsen för att 
utreda lämningens värde och få råd om hur hanteringen ska ske.  

Om intrång behöver göras i objekt som är möjliga fornlämningar eller objekt utan 
antikvarisk bedömning kommer en arkeologisk utredning att genomföras för att 
fastställa objektens status. 

11.8. Resurshushållning (råvaror och avfall)  

Den ljusbågsugnsbaserade processen baseras till stora delar på användning av skrot, 
vilket kommer att ersätta användningen av icke förnybara råvaror som kol och 
järnmalm. De planerade förändringarna blir därmed en övergång mot en mer cirkulär 
ekonomi. 

11.8.1. Förutsättningar 
Den planerade verksamheten innebär stora förändringar i resursanvändningen gällande 
råvaror, avfall och energi gentemot nuläget. För beskrivning av resursanvändningen i 
nuvarande respektive planerad verksamhet hänvisas till kapitel 10.1. 

11.8.2. Preliminär miljöpåverkan och fortsatt arbete 
Produktionsprocessen med ljusbågsugn baseras på användning av skrot, vilket kommer 
att ersätta användningen av icke förnybara råvaror som kol och järnmalm. Med 
nyttjande av skrot och minskat behov av nyproducerade råvaror bidrar de planerade 
förändringarna till en mer cirkulär ekonomi, vilket är positivt ur 
resurshushållningsperspektiv.  

Genom den storskaliga industriverksamheten skapas även stora mängder biprodukter 
och avfall i de olika processerna. Hur avfallet förändras med den planerade 
ljusbågsugnen finns beskrivet under avsnitt 10.3. 

SSAB bedriver ett aktivt miljöarbete med att minimera uppkomsten och därmed 
miljöpåverkan från avfall, vilket kommer att fortgå framöver. Avfallsstrategierna 
innefattar att minimera uppkomsten av avfall, minska avfallsmängder till deponi och 
destruktion samt att säkerställa att det uppkomna avfallet hanteras på ett sätt som står i 
överensstämmelse med samhällets övergripande avfallsstrategier. 

Ett sätt att minimera uppkomsten av avfall är att förädla restprodukter till säljbara 
biprodukter, så kallad ”produktifiering”. SSAB arbetar genom dotterbolaget Merox med 
forskning och utveckling inom detta område, vilket på sikt bidrar till ett minskat 
deponeringsbehov av avfall. Totalt sett kan idag hela 80 procent av de restprodukter 
som uppkommer vid de olika processerna återanvändas som råvaror i ståltillverkningen 
eller säljas för andra användningsområden. 
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Vissa biprodukter (huvudsakligen slagg och slam) som inte kan recirkuleras eller 
återanvändas deponeras på en intern deponi. Detta sker på ett sådant sätt att det är 
möjligt att återvinna material om tekniken och avsättning för det utvecklas i framtiden.   

11.9. Energianvändning 
Övergången till ljusbågsugnsbaserad produktion innebär att mängden inköpt el och 
energigas kommer att öka när processgaserna från koksverk och masugnar försvinner 
och inte längre kan användas som energikälla i verksamheten. Den totala 
energimängden per producerat ton plåt inom verksamheten förväntas minska med den 
nya tekniken. 

11.9.1. Förutsättningar 
Energin har alltid varit och kommer alltid att förbli en av de viktigaste 
produktionsfaktorerna inom järn- och stålindustrin. Karakteristiskt för stålindustrin är 
att flertalet av de energikrävande processerna sker vid hög temperatur. Energin används 
huvudsakligen i processer där arbetstemperaturen överstiger 1 000 °C. Detta förhållande 
innebär att stålverken för att kunna upprätthålla produktionen behöver ha tillgång till 
högvärdiga energibärare såsom kol- och oljeprodukter, elkraft och gas. Jernkontoret, 
stålindustrins branschorganisation, har ett flertal råd och kommittéer som arbetar med 
energifrågor, bland annat forskning och utveckling inom området, där SSAB deltar 
aktivt.  

11.9.1.1. Energianvändning med malmbaserade processer 
Vid dagens malmbaserade ståltillverkning uppstår ett flertal processgaser varav de 
viktigaste är masugnsgas och koksugnsgas vilket också är basen för verksamhetens 
nuvarande energiförsörjning. Processgaserna används framförallt vid företagets olika 
värmningsprocesser samt för tillverkning av processånga och värme. Överskottsgas 
(främst masugnsgas) som inte förbrukas i någon av företagets huvudprocesser används 
idag till att producera el, ånga och värme, i SSABs kraftverk.  

Vid sidan av processgaserna köper företaget in ”primär-energi” i form av bland annat el, 
olja, gasol, samt olika fordonsbränslen. I Figur 22 visas SSABs energianvändning 
uppdelat på energislag, fasta- (kol och koks), el, inköpt primärenergi (eldningsolja, 
gasol, energigas). Figuren ger en uppskattning av förhållandet mellan de olika 
energislagen vid malm- och ljusbågsugnsbaserad tillverkning.  
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Figur 22. Diagrammet visar energibehovet för olika energislag vid tillverkning med ljusbågsugn och 
malmbaserad process (tillståndsgiven volym 1,9 Mton ämnen).  

11.9.1.2. Hållbarhet 
SSAB strävar efter att bli ett av världens mest hållbara stålföretag. För att ytterligare 
stötta denna målsättning har SSAB definierat ett antal hållbarhetsmål på koncernnivå, 
ett av dessa mål är definierat som ”En bestående minskning av köpt energi om 400 
GWh vid slutet av 2020”. Det övergripande målet har fördelats mellan SSABs 
produktionsanläggningar utifrån resp. anläggnings förutsättningar, det nedbrutna målet 
för Oxelösund är satt till 20 GWh vilket nåddes redan vid utgången av 2018. 

Direkta energiinvesteringar har historiskt haft långa återbetalningstider och därför inte 
kvalat in som lönsamma investeringar. Det har därför varit av största vikt att utnyttja 
tillfället att förbättra energieffektiviteten i anläggningen i samband med att ny 
utrustning ändå behöver köpas in eller vid om och tillbyggnader. Merparten av de 
åtgärder som bidragit till koncernmålet köpt energi kommer från just denna typ av 
åtgärder.  

11.9.1.3. Energi i befintliga anläggningar 
SSAB genomför kontinuerligt energikartläggningar. Utöver att ge svar på hur mycket 
energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten ger 
energikartläggningen förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för 
att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka 
energieffektiviteten. 

När det gäller energieffektivisering i befintliga anläggningar handlar det många gånger 
om ”många bäckar små” där fokus ligger på åtgärder som kan göras utan större 
investeringar eller omfattande resurser. Mycket handlar om beteende inte minst hur 
anläggningen styrs när ”anläggningen inte producerar” vilket i vissa 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tillståndsgiven (0-alternativ)

EAF

Ingående Energibärare

Fasta bränslen (kol, koks)

El - Behov (förbrukning)

Inköpt Primärenergi (eldningsolja, gasol, energigas)



 

 

 

 Samrådsunderlag  
  SSAB Oxelösund 
 2019-03-01 s 72 (81) 

produktions/driftssituationer kan vara en betydande del av den totala 
energiförbrukningen.  

Inom drift och underhållsorganisationerna analyseras löpande effektiviteten på pumpar, 
fläktar, kompressorer och annan processutrustning för att upptäcka slitage försmutsning 
etc. så att lämpliga åtgärder kan sättas in i samband med planerat underhåll. I samband 
med översyn av belysning för lokaler, vägar och lagerytor planläggs utbyte av äldre 
belysningsarmaturer till moderna LED-armaturer, för åren 2014–2018 har utbytet 
medfört en årlig besparing på ca 3 GWh.  

11.9.1.4. Återvunnen energi 
Företaget följer löpande teknikutvecklingen för energiåtervinning för de olika 
tillverkningsprocesserna. Huvudregel är att restenergiströmmar så långt det är 
tekniskt/ekonomiskt möjligt ska återföras till produktionen, när så inte är möjligt 
övervägs andra alternativ så som exempelvis värmeproduktion. Inför kommande 
omställning till ljusbågsugn genomförs ett flertal utredningar i syfte att identifiera nya 
restenergiströmmar samt att bedöma vad som är tekniskt, ekonomiskt samt 
säkerhetsmässigt möjligt att utvinna.  

11.9.2. Preliminär miljöpåverkan 

11.9.2.1. Energiomställning  
I samband med omställningen till ljusbågsugnsbaserad stålproduktion kommer basen för 
dagens energiförsörjning att försvinna när koksverk och masugnar avvecklas.  

Den planerade ljusbågsugnen drivs huvudsakligen med el. SSAB kommer även efter 
omställningen att ha ett stort behov av energi för värmning i samband med produktionen 
av stål och plåt. Merparten av värmningsprocesserna kommer även fortsättningsvis att 
kräva förbränningstekniska lösningar bland annat eftersom det i dagsläget inte finns 
tillräcklig tillgänglig effekt i elnätet.  

För att täcka bortfallet av energi när företagets processgaser försvinner planerar SSAB 
att konvertera sina förbränningsanläggningar så att dessa klarar av att använda energigas 
som bränsle. I och med konverteringen till energigas skapas förutsättningar att enkelt 
kunna övergå till biogas när de rätta förutsättningarna ges, inledningsvis kommer dock 
gasen att i huvudsak bestå av naturgas (från LNG-terminalen). 

Efter omställningen till ljusbågsugnsbaserad ståltillverkning kommer SSABs 
förutsättningar att vara fjärrvärmeleverantör till Oxelösunds kommun (OEAB) att 
förändras. Diskussioner har därför påbörjats i syfte att försöka hitta en gemensam 
lösning på hur ett fjärrvärmesamarbete mellan SSAB, OEAB och Vattenfall skulle 
kunna se ut i framtiden.   
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11.9.2.2. Framtida energianvändning 
Det går idag inte att med säkerhet ange vilka energimängder som kommer att åtgå 
respektive vilken fördelning som kommer att råda mellan olika energislag. Beroende på 
vilka produkter som kommer att tillverkas i framtiden (olika produkter kräver olika 
mycket energi) samt osäkerheten angående energislag, kan vi förvänta oss 
förändringar/förskjutningar på motsvarande minst +/- 30 % på den totala 
energiförbrukningen samt en ännu större förändring i fördelningen mellan energislagen. 

11.10. Risker för människa och miljö 
Vid SSAB hanteras stora mängder farliga ämnen, vilket innebär att verksamheten 
omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor. Riskanalyser kommer att genomföras för ljusbågsugnen 
samt tillkommande ämnen och befintlig säkerhetsrapport för verksamheten kommer att 
uppdateras. Risker för människa och miljö kommer att beskrivas i MKB:n. 

11.10.1. Förutsättningar 
Vid SSABs anläggning i Oxelösund hanteras stora mängder farliga ämnen, vilket inne-
bär att verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Då verksamheten omfattas av lagens 
högre kravnivå ska en säkerhetsrapport tas fram som beskriver verksamheten och dess 
riskbild samt vilka förebyggande och begränsande åtgärder som vidtagits för att uppnå 
en säker verksamhet.  

Risker kopplade till befintlig anläggning sammanfattas i gällande säkerhetsrapport71. 
Preliminära bedömningar har gjorts för tillkommande anläggningsdelar sedan 2015, 
vilka kommer att kompletteras i det fortsatta arbetet inför tillståndsansökan. 

Nuvarande process och de farliga ämnen som bildas och används visas i Figur 23. 

                                                 
71 Daterad 2015 
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Figur 23. Förenklad bild över dagens produktionsprocess från SSABs säkerhetsrapport 2015. Även gasol 
hanteras i verksamheten. 

Nedan sammanfattas den övergripande strukturen för SSABs säkerhetsarbete samt 
risker till följd av verksamheten. 

11.10.1.1. Övergripande struktur för SSABs säkerhetsarbete 
SSABs övergripande mål för säkerhetsarbetet är att inga storskaliga kemikalieolyckor 
ska inträffa. Företagets arbete för att förhindra och begränsa allvarliga kemikalieolyckor 
är väl inarbetat och bedrivs på flera nivåer. Riskreducerande åtgärder är såväl före-
byggande som begränsande, och omfattar både tekniska och organisatoriska åtgärder. 

SSAB har ett befintligt handlingsprogram innehållande mål och allmänna handlings-
principer för risk- och säkerhetsarbetet, vilka tillämpas i verksamhetens genom ett 
säkerhetsledningssystem72. Säkerhetsledningssystemet omfattar styrande dokument för 
hur risk- och säkerhetsarbetet ska bedrivas, bland annat avseende ansvar, utbildning, 
uppföljning, metodik samt dokumentation.  

SSABs arbete med att avgränsa, ingripa, vidta åtgärder samt begränsa konsekvenserna 
på människa och miljö i händelse av en allvarlig olycka redovisas i den interna planen 
för räddningsinsatser73. SSAB har en intern räddningstjänst omfattande insatsledare, 
styrkeledare, brandmän samt larmcentral, vilka arbetar utifrån definierade ansvars-
områden. Vid större händelser eller kriser sammankallas Plan för Särskild Händelse 
(PSH), som utgör stabsfunktion för övergripande frågor samt motpart till motsvarande 
krisorganisation inom Oxelösunds kommun i de fall en sådan har sammankallats.  

                                                 
72 Daterad 2018-03-09 
73 Daterad 2018-09-12 
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11.10.2. Preliminär miljöpåverkan 

11.10.2.1. Påverkan på omgivningen 
Den övergripande riskbilden för påverkan på omgivningen sammanfattas i Tabell 7. 
Sammanfattningen omfattar samtliga farliga ämnen som kommer att hanteras under en 
övergångsperiod, det vill säga när befintlig produktion drivs parallellt med ljusbågs-
ugnen. På längre sikt kommer de energigaser som förekommer idag (koksugnsgas, mas-
ugnsgas och LD-gas) samt stenkolstjäran fasas ut och ersättas med naturgas (även 
biogas möjliggörs på sikt).  

Tabell 7. Kvalitativ bedömning av risken för storskalig kemikalieolycka (* betyder att bedömning ska göras, 
se avsnitt Fortsatt arbete och kommande utredningar). Färgkodningen innebär en relativ värdering av 
verksamhetens risker (röd = hög risk, gul = medelhög risk, grön = låg risk). Risknivåerna ska alltså inte tolkas 
som en absolut värdering av riskerna, då den övergripande bedömningen är att risken för en storskalig 
kemikalieolycka är liten. 

Ämne Påverkan på personer 
inom industriområdet 

Påverkan på tredje 
man 

Påverkan på 
naturmiljön 

Koksugnsgas       
Masugnsgas       
LD-gas       
Bensen       
Stenkolstjära       
Gasol       
Eldningsolja 3 och 5       
Energigas (naturgas 
eller biogas) 

* * * 

 

Koksverk, biproduktsverk och kraftverk 
I nuvarande process produceras koksugnsgas74. Gasen används som bränsle i 
processerna och/eller för produktion av el, värme och ånga. De främsta risker som är 
förknippade med gasen är risk för brand, explosion samt förgiftning. 

Gasol75 används i flera anläggningsdelar. De mest betydande riskerna med gasol 
bedöms vara risk för brand och explosion. Eftersom gasol är tyngre än luft finns risk för 
att gasen ansamlas i lågpunkter inom området vid ett eventuellt utsläpp. 

Ett flertal brandfarliga ämnen hanteras inom verksamheten76, bland annat bensen samt 
eldningsolja 3 och 5. Bensen tillverkas i samband befintliga processer och lagras inom 
verksamhetsområdet innan den skeppas ut med kemikaliefartyg. Bensen är brandfarlig, 
toxisk för såväl människa som miljö samt klassas som cancerogen. Eldningsolja 
används inom flera delar av verksamheten som bränsle. De är klassificerad som ej 
brandfarliga men brännbara, samt är cancerogena och miljöfarliga. 

                                                 
74 Brandfarlig gas, SFS 2015:236 Bilaga 1, del 1, farokategori P2 
75 Kondenserade brandfarliga gaser, SFS 2015:236 Bilaga 1, del 2, namngivna ämnen punkt 18  
76 Petroleumprodukter, SFS 2015:236 Bilaga 1, del 2, namngivna ämnen punkt 34 
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I processen produceras stenkolstjära77 som en biprodukt. Stenkolstjära är cancerogen, 
allergen, fototoxisk och är dessutom giftig för människor och vattenlevande organismer. 

Råjärnstillverkningen 
Magugnsgas78 produceras i befintlig process och används som bränsle i processerna 
och/eller för produktion av el och ånga. De främsta risker som är förknippade med 
gaserna är risk för brand, explosion samt förgiftning.  

Stålverk 
Även LD-gas78 produceras i nuvarande process och facklas i dagsläget. De främsta 
risker som är förknippade med gaserna är risk för brand, explosion samt förgiftning.  

Planerad ljusbågsugn 
Ljusbågsugnens planerade lokalisering är öster om stålverket. Efter etablering av 
ljusbågsugnen kommer energigas78 levereras via rörledningar från planerad LNG-
terminal i Oxelösunds Hamn. De energigaser som är aktuella (naturgas och biogas) är 
brandfarliga men lätta gaser som snabbt förflyktigas och stiger uppåt vid ett eventuellt 
utsläpp. 

En ökad mängd transporter av skrot kan ge upphov till en förändrad riskbild utmed 
bland annat det lokala vägnätet vilket behöver studeras vidare inom ramen för den 
trafikutredning som tas fram. 

11.10.2.2. Påverkan från omgivningen 
Påverkan från omgivningen utgörs av andra verksamheter, verksamhetsplatser, områden 
och projekt (yttre orsaker) samt naturliga omgivningsfaktorer (naturliga orsaker).  

Scenarier med yttre orsaker 
Inom SSABs industriområde finns en luftgasfabrik som AGA äger. Vid genomförda 
riskanalyser har en händelse identifierats där AGA:s verksamhet skulle kunna ge upp-
hov till konsekvenser för SSABs verksamhet, i form av ökad risk för brand i stålverket 
och vid vissa transporter. Risken har dock bedömts som liten. Övriga närliggande 
verksamheter har inte bedömts utgöra en risk för storskalig kemikalieolycka. 

Den planerade LNG-terminalen i Oxelösunds Hamn kommer att klassificeras som en 
Sevesoanläggning. Avståndet mellan det område där LNG-terminalen planeras och de 
anläggningsdelar inom SSABs verksamhetsområde där de farliga ämnena produceras 
eller där den huvudsakliga hanteringen sker idag, kommer enligt nuvarande planer att 
vara som minst 1 km. Energigasen kommer att levereras till SSABs processer via 
gasledningar. 

Ett flyghaveri skulle kunna resultera i en stor olycka om flygplanet störtar i bensen-
tankarna eller masugnsgasklockan, med följden att bensenen respektive masugnsgasen 

                                                 
77 Farligt för vattenmiljö, SFS 2015:236 Bilaga 1, del 1, farokategori E1 
78 Brandfarlig gas, SFS 2015:236 Bilaga 1, del 1, farokategori P2 
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fattar eld och en stor del av industriområdet skadas allvarligt. Sannolikheten för en 
sådan händelse bedöms vara i det närmaste försumbar. Möjligen kan en ökad flygverk-
samhet vid Skavsta flygplats öka riskerna om flygleder läggs i närheten av SSAB. 

Scenarier med naturliga orsaker 
Inga betydande risker för allvarliga kemikalieolyckor kopplade till naturliga orsaker har 
identifierats.  

11.10.3. Fortsatt arbete  
Riskanalyser kommer att genomföras för ljusbågsugnen samt tillkommande farliga 
ämnen. Analyserna kommer att omfatta eventuell påverkan mellan anläggningsdelar 
inom verksamheten samt eventuell påverkan på eller från omgivningen. Risker kopp-
lade till byggskedet kommer att analyseras löpande allteftersom planering, projektering 
och anläggningsarbetet fortlöper. 

Säkerhetsrapporten är under bearbetning för att omfatta dagens verksamhet (2019). 
Säkerhetsrapporten avseende de nya anläggningsdelarna kommer att ingå som en 
bilaga till denna och omfatta såväl övergångsperioden som slutligt läge där 
ljusbågsugnen ersatt den malmbaserade tillverkningen. Alla delar ingår som del i ansök-
ningshandlingarna för tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). Även säkerhets-
ledningssystemet kommer att uppdateras om behov föreligger. 

11.11. Klimatanpassning  

Verksamhetsområdet ligger inte i riskzonen för översvämning vid stigande havsnivåer 
och skyfall kan hanteras genom genomtänkt höjdsättning i kommande planering av 
byggnader och användning av markyta. 

11.11.1. Förutsättningar 
Verksamhetsområdet är på grund av sitt kustnära läge potentiellt utsatt för 
översvämningsrisker på grund av havnivåhöjning, men även till följd av kraftiga skyfall 
i ett framtida förändrat klimat.  

Enligt Boverket, ansvarig myndighet för bebyggd miljö inom klimatanpassning, bör ny 
sammanhållen bebyggelse, större riskobjekt eller bebyggelse med samhällsviktig 
verksamhet lokaliseras till områden som inte hotas av översvämning. Dessa 
verksamheter bör som grundregel lokaliseras över beräknad högsta nivå för sjöar och 
hav. För skyfall gäller att ny sammanhållen bebyggelse och bebyggelse med 
samhällsviktig verksamhet ska planläggas så att den årliga sannolikheten för skada vid 
översvämning är mindre än 1/100.  
 
Länsstyrelserna har tagit fram rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för att 
förebygga översvämning vid kustzoner till följd av havsnivåhöjning. För Oxelösund har 
länsstyrelsen i Stockholms läns rekommendationer om en lägsta grundläggningsnivå om 
+2,70 m (RH2000) antagits.  
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11.11.1.1. Översvämningsrisk för befintlig verksamhet 
Bedömning av regional påverkan av framtida skyfall och extrema havsvattenstånd har 
gjorts för Oxelösundsområdet senast 2013 i rapporten Riskbild 2 Södermanland 
(länsstyrelsen Södermanland). 

I rapporten har bland annat karaktäristiska vattenstånd för Oxelösund beräknats, vilka 
anges i tabellen nedan.  

Tabell 8. Karaktäristiska vattenstånd längs Östersjökusten (Oxelösundsområdet). Höjd i meter (RH2000), 
korrigerat med den lokala landhöjningen. 

 Medelvattenstånd  
(MW) 

Återkomsttid 100 år  
(HHW 100) 

År 2012 0,08 1,05 
År 2100 0,73 1,67 

 

SSABs verksamhetsområde är av relativt platt karaktär och utgörs till största delen av 
hårdgjord mark och industriytor. Höjdsättningen i området i nuläget varierar i stort 
me1lan 1 - 30 meter. Lägst är nivåerna vid Stålhamnen och det område som där används 
som lagerytor för hamnverksamheten.  

I Figur 24 visas höjdförhållandena vid de platser som i nuläget understiger +3 m 
(RH2000). Dessa är särskilt utsatta i fråga om kustöversvämning till följd av framtida 
höjda havsvattenstånd. Framtida höjdförhållanden i området är ännu ej fastställda.  
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Figur 24. Befintlig höjdsättning i verksamhetsområdet (höjder understigande +3,0 m (RH2000)). 

 

Figur 25. Översvämmade ytor av 100-årsvattenstånd för år 2012 (+1,05 m) respektive år 2100 (+1,67 m). 
(RH2000) 
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Av Figur 25 framgår 100-årsvattenstånden för år 2012 och år 2100 utifrån nivåerna 
beräknade av länsstyrelsen i Södermanlands län (2013). Kartan visar nuvarande 
bebyggelsestruktur och höjdsättning. Ingen av de angivna 100-årsvattenstånden över-
svämmar verksamhetsområdet mer än några meter in på kajområdet vid Stålhamnen. 
Detta innefattar både den västra och norra hamndelen. Ingen känslig verksamhet är 
belägen inom dessa områden. 

Förutom högre havsvattenstånd medför klimatförändringarna förändrade 
nederbördsmönster och ökad förekomst av extrem nederbörd i form av skyfall. 
Översvämningsrisker till följd av skyfall är i sin tur beroende av områdets geografiska 
förhållanden. Generellt är de centrala delarna av verksamhetsområdet lägre belägna än 
omgivningarna i norr och söder, vilket skapar förutsättningar för lågpunkter dit vatten 
avrinner och kan ansamlas vid kraftiga regn. I Figur 26 visas en så kallad 
lågpunktsanalys över området med rinnstråk som visar flödesvägar vid kraftiga regn av 
typen skyfall.  

Som visas i figuren är den centrala delen av verksamhetsområdet potentiellt utsatt för 
översvämningsrisker då det där finns lågpunkter som kan hålla vatten. I praktiken 
behöver dock även faktorer som kapacitet i befintliga dagvattennät, lokalisering av 
brunnar, samt markbeläggning tas i beaktande vid bedömning av om området är känsligt 
för översvämning till följd av skyfall. Någon skyfallskartering som kan väga in dessa 
faktorer finns i nuläget inte framtagen för Oxelösunds kommun eller SSABs område.  

  

Figur 26. Lokala flödesvägar för ytavrinning och lågpunkter inom verksamhetsområdet.  
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11.11.2. Preliminär miljöpåverkan och fortsatt arbete 
Planerad verksamhet bedöms inte innebära någon uttalad risk för översvämning från 
havet, varken för 100-årsvattenståndet i nuläget eller år 2100. Inga 
byggnadskonstruktioner understiger heller lägsta rekommenderade grundläggningsnivå 
(+2,70 m).  

Som en del av de planerade åtgärderna väntas en utbyggnad av Stålhamnen för att skapa 
ytor för upplag av skrot. Vid höjdsättning av den nya kajen bör höjdsättningen göras så 
att den överstiger lägsta rekommenderade grundläggningsnivå.  

Områdets karaktär med hög andel hårdgjorda ytor och centrala lågpunkter gör det 
potentiellt utsatt vid skyfall. Då den framtida höjdsättningen i området i detta skede inte 
är klarlagd är det svårt att bedöma hur de planerade åtgärderna i helhet kommer att 
påverka risken för översvämningar. Översvämningsrisken kan dock hanteras genom 
genomtänkt höjdsättning i kommande planering av byggnader och användning av 
markyta. Vid extremt stora regn finns en risk att dagvatten bräddar över kajkanten direkt 
ut i Ålöfjärden.  
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