
Hög tid för fossilfritt stål 
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När världen förändras behövs stål 
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► Klimatförändringar, Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsmål.  

 
► Växande befolkning från 7 miljarder idag till 9 miljarder år 2050.  

 
► Stål behövs för att bygga samhällen, infrastruktur och välfärd.  

 
► Stål kan återvinnas oändligt många gånger utan att förlora sin kvalitet. 

 



Gruv-, stål- och elindustrin idag 
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► SSAB har idag världens mest koldioxideffektiva produktionsprocess för att 

tillverka stål från järnmalm. Trots detta är stålindustrin den enskilt största 
utsläpparen av koldioxid i världen och står för 7% av alla utsläpp globalt. 
SSAB står för 10% av Sveriges och 7% av Finlands koldioxidutsläpp. 
 

► Sverige har unika förutsättningar för ett initiativ som HYBRIT med tillgång till 
fossilfri el, Europas mest kvalitativa järnmalm och en specialiserad och 
innovativ stålindustri.  
 

► Innan en lösning för fossilfritt stål är färdig kommer SSAB att minska sina 
direkta utsläpp i Sverige med 25-30 procent, främst genom ändrade 
tillverkningsprocesser. 
 
 

 

 



Behovet av stål ökar 
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HYBRIT – ett banbrytande initiativ 
► Samriskföretag mellan LKAB, SSAB och Vattenfall etablerat 2016. 

 
► Syftar till att ersätta kol och koks, traditionellt använt i järnmalmsbaserad 

stålframställning, med vätgas.  
 

► Världens första fossilfria ståltillverkningsprocess med nästintill inga 
koldioxidutsläpp. Utsläppen blir istället vanligt vatten.  
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Kundnyttan med HYBRIT 
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► HYBRIT hjälper kunderna att skapa en stark miljöprofil. 
 

► Fossilfritt stål som marknadsföringsverktyg.  
 

► Konkurrensfördel för hela värdekedjan. 
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Väljer den gröna vägen 



Resultat från HYBRIT:s förstudie 
 
► En förstudie genomfördes 2016-2017. Studien har stärkt vår tro på HYBRIT. Studien ger grönt 

ljus till nästa fas.  
 

► Under våren börjar vi planera och projektera för en världsunik pilotanläggning för fossilfri 
malmbaserad stålproduktion i Luleå och Malmfälten.  
 

► Samtidigt ser vi över möjligheten att bredda projektet till Finland.  
 

► Faktorer såsom priset på el, kol och koks och koldioxidutsläpp kommer att bli avgörande. Vår 
bedömning är ändå att fossilfritt stål kommer att kunna konkurrera med traditionellt stål i 
framtiden.  
 

► Betydande nationella insatser från svenska och finska staten, forskningsinstitut och högskolor 
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Pilotanläggning i Luleå och Malmfälten 
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► Planering och projektering av världsunik pilotanläggning för fossilfri 
ståltillverkning i Luleå och Malmfälten startar våren 2018.  
 

► Första spadtaget beräknas att tas före sommaren 2018.  
 
► Det initiala arbetet uppskattas kosta 20 MSEK, varav hälften finansieras av 

Energimyndigheten. SSAB, LKAB och Vattenfall kommer att stå för 
resterande 10 MSEK.  
 
 



Dags för nästa fas 
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Stegvis minskade koldioxidutsläpp 
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► SSAB ska minska sina koldioxidutsläpp genom att konvertera sin masugn till 

ljusbågsugn med start 2025.  
► LKAB ska öka sin energieffektivitet, minska sina koldioxidutsläpp och ändra sin 

processteknologi för att nå  en positiv a positive koldioxidbalans senast 2045. 
► Vattenfalls mål är att både företaget och kunderna ska vara helt fossilfria inom en 

generation. 



Främsta utmaningar 
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Att utveckla en effektiv process för 

att kunna använda 100% vätgas i 

industriell skala, vilket aldrig har 

gjorts tidigare.  
Att producera vätgas på ett 

energieffektivt sätt så att det blir 

ekonomiskt försvarbart. 



Hur gör andra? 
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Flera projekt inom den europeiska stålindustrin försöker reducera 
koldioxidutsläppen:  
• CCS (Carbon Capture Storage) 
• CCU (Carbon capture and utilization) 

 
Det finns också project som syftar till att undvika koldioxid: 
• CDA (Carbon Direct Avoidance)  

 
HYBRIT sticker ut som det initiativ som har mest aggressiv tidplan för att 
addressera grundorsaken till koldioxidutsläppen.  

 
 



Långsiktigt stöd från samhället krävs 
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Mest brådskande är: 
 
► Fortsatt god tillgång till fossilfri el, förbättrad infrastruktur och snabb 

utbyggnad av högspänningselnät för elektrifiering av gruv- och 
stålindustrin, t.ex. är en 400 kV el-ledning en förutsättning för en 
konvertering av masugnen i Oxelösund 2025  

► Kompetensförsörjning och medel till forskning inom de berörda 
kunskapsområdena 

► Snabbare processer för miljötillstånd för att snabbt kunna bygga pilot- 
och demonstrationsanläggning och möjliggöra klimatmålen 

► Regeringens aktiva stöd för pilot- och demonstrationsanläggningar, 
samt stöd för att skapa långsiktiga förutsättningar för initiativet på EU-
nivå 



Vad är tidplanen? 
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