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DET FÖRSTA FOSSILFRIA STÅLET 
SOM VI HAR TILLVERKAT

Per Enockson, Project Director
Koordinator för ett fossilfritt SSAB
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VÄRLDEN BEHÖVER STÅL
Den globala stålförbrukningen per capita har 
ökat från 140 kg år 2000 till 220 kg idag. 

Stål är ett helt återvinningsbart material med
många andra fördelar. Det är därför det 
används överallt i samhället.



2020
− 5.3 million poor Brazilian households will rise into middle class
− Indian urbanisation requires an infrastructure the size of one new Chicago every year
− 41 billion devices will be broadband connected

2030
− 2/3 of the population will live in cities
− India will have paid $640 billion for infrastructure
− Asian middle class will be 3.2 billion people

50% JUNGFRULIGT MATERIAL KOMMER ATT BEHÖVAS 2050

20502016

1200 Mton
Järnmalms-
baserad

MASUGNELEKTRISK LJUSBÅGSUGN

400 Mton
Skrotbaserad

1400 Mton
Järnmalms-
baserad

1400 Mton
Skrotbaserad

ELEKTRISK LJUSBÅGSUGN MASUGN

1600 
Mton stål

2800 
Mton stål

STÅLEFTERFRÅGAN – IDAG OCH PROGNOS FÖR 2050 
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Järn och ståltillverkning 
– del av lösningen

PUBLIC



HYBRIT
En ny teknologi.

Vi har en djärv ambition om 
att bli fossilfria

senast 2045. 

PUBLIC



Jan Moström Magnus Hall          Martin Lindqvist
vd LKAB                    vd Vattenfall                           vd SSAB
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HYBRIT-initiativets mål
Eliminera klimatutsläppen i hela 

värdekedjan för järnmalmsbaserad 

ståltillverkning genom användning av 

förnybar el och vätgas.

PUBLIC



“Steel is like a rock band, SSAB is now 
on tour and currently rocking.” 

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige at a conference
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Who would have thought steel production
could be fossil-free? An interesting innovation in 

Sweden aims to change the way one of the world’s
most energy intensive sectors does business!

@SwedenUN @Miljodep

Erik Solheim, Head of UN Environment in Twitter

“For me, perhaps the greatest moment in my political 
life so far was this week up here in Luleå, where I took a 

spade in the ground-breaking ceremony marking the start 
of the globally unique Hybrit pilot plant, which will make 

steel using hydrogen instead of coal. SSAB is now evolving 
from climate villain to being part of the solution.”

Isabella Lövin, Deputy Prime Minister of Sweden at Almedalen political event
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► Idag används kol och koks i 
ståltillverkningen. Då bildas koldioxid 
som restprodukt. 

► HYBRIT  bygger på att använda vätgas 
istället. Då skulle restprodukten bli 
vatten. 

► Huvudsakliga utmaningar:
• Att utveckla en effektiv process med 

100 procent vätgas som fungerar I 
full industriell skala. 

• Att tillverka vätgas på ett 
energieffektivt sätt så att processen 
blir kommersiellt gångbar.
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Skillnader i energibalans och utsläpp



FOSSILFRI ELEKTRICITET KOMMER ERSÄTTA KOL OCH KOKS

Raahe
Konvertering

Steg 1

Oxelösund
Konvertering
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Luleå
Konvertering
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HYBRIT Road map 2016-2045 – Förstudie







HYBRIT Road map 2016-2045 – Pilot



HYBRIT Pilotprogram
Pilotprojekt 2 (pellets)
i Malmberget (LKAB)

Pilotprojekt 1 (stål)
i Luleå (SWERIM)

Pilotprojekt 1 (järn)
i Luleå (SSAB)

Pilotprojekt Stålproduktion:

- Leds av SSAB

- Modifiering av befintlig 
EAF hos SWERIM i Luleå

Pilotprojekt Fossilfri pellets:

- Leds av LKAB

- Bränslekonvertering av ugn

Pilotprojekt Järnproduktion:

- Leds av HDAB

- Ny pilotanläggning för 
vätgasbaserad 
direktreduktion av 
järnmalm

- SSAB deltar
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Byggplatsen 2019-05-13

Betong- & markarbeten

Montage stålstomme & fasad

Installationer process
Drifttagning

2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4

Projektering & Upphandlingar

Forskning
PUBLIC







UNIKA FÖRUTSÄTTNINGAR

• Geografiska omständigheter – närhet
till högkvalitativ järnmalm, god tillgång
till fossilfri el.

• Partnerföretag som representerar hela
produktionskedjan.

• Timingen för vår investering är väl avvägd.



VI KOMMER 
ATT BEHÖVA 

HJÄLP

• Myndigheter
• Universitet
• Högskolor



FÖLJ VÅR HÅLLBARHETSRESA


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	�
	Bildnummer 4
	HYBRIT�En ny teknologi.�Vi har en djärv ambition om att bli fossilfria� senast 2045. 
	Bildnummer 6
	HYBRIT-initiativets mål�Eliminera klimatutsläppen i hela värdekedjan för järnmalmsbaserad ståltillverkning genom användning av förnybar el och vätgas.
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	Bildnummer 21
	Bildnummer 22
	Bildnummer 23

