
SSABs omställning –
en möjlighet för Sverige

Fokus Oxelösund – nuläge & framtid



3

SSAB i Sverige och Finland

Ingångsvärden:

► Järn- och stålproduktion står för ca 7% av de globala 
CO2-utsläppen

► SSAB står idag för 10 % av de totala svenska CO2-
utsläppen och 7 % av de finska

► SSABs masugnar är världens mest CO2-effektiva, men en 
ny teknologi krävs (HYBRIT)

► Sverige har riklig tillgång på fossilfri el – och har stor 
potential att bygga mer

► Sverige och Finland – världsledande FoU-kompetens

3 Mton

1.5 Mton

4 Mton

SSAB masugnar – CO2 utsläpp
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”Med HYBRIT kan vi sänka 
Sveriges CO2-utsläpp med 10%!”
För att lyckas behöver vi tillgång till fossilfri el och nödvändig infrastruktur, effektiva 

tillståndsprocesser och finansiellt stöd och riskdelning 



A joint venture between SSAB, LKAB and Vattenfall

HYBRIT är en inspiration globalt
- Sverige just nu världsledande i hårdnande konkurrens 



A joint venture between SSAB, LKAB and Vattenfall

Produktion av
fossilfri järnsvamp

Produktion av
fossilfritt stål

HYBRIT – omställning av värdekedjan från gruva till stål

Järnsvamp

Produktion av
fossilfria pellets

Produktion av
fossilfri elektricitet

JÄRNMALMS-
PELLETS

Elektricitet
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Malmberget/Luleå

Järnsvampsfabrik
med elektrolys

Malmberget

Omställt
pelletsverk
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HYBRITs demonstrationsfas ställer om 25% av 
svensk stålproduktion år 2028

Oxelösund

Pellets Järnsvamp StålämnenJärnmalm

1,1 Mton stål
25% av svensk 
stålproduktion

1,6 Mton CO2/år
i utsläppsminskningar
3% av svenska utsläppNy anpassad

ljusbågsugn
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Fossilfri el och vätgas ersätter kol och koks

SSABs färdplan för fossilfritt stål i Sverige och i Finland
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Oxelösund
omställning*

Raahe
omställning

steg 1

Raahe
omställning

steg 2

Luleå
omställning

*En dedikerad elledning (130kv) till ljusbågsugnen i Oxelösund är en grundförutsättning



Fossilfritt stål är en unik möjlighet för Södermanland
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►SSAB kan sänka sina koldioxidutsläpp i 
Oxelösund med cirka 80 procent redan 2025 
genom att ställa om vår produktion från 
masugn till ljusbågsugn (ca 2.4 % av svenska 
totala CO2-utsläpp).

►SSAB i Oxelösund har en nyckelroll i SSABs 
arbete för att bli först i världen med att 
producera fossilfritt stål.

►SSAB kan i Oxelösund bygga upp världsunik 
kompetens och infrastruktur som gynnar hela 
regionen och alla som bor och arbetar här.

►SSABs omställning värnar regionens klimat och 
natur och även jobben och exporten från 
regionen. Den kan även skapa nya möjligheter 
inom cirkulär ekonomi, som t.ex. infrastruktur 
för biogas.



Möjligheter för industriell symbios regionalt
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Framtidens innovationer kommer ur 
samarbeten

Öka värdet på underutnyttjade resurser

Undersöka förutsättningar för lokal 
biogasproduktion?

SSAB har stora biogasbehov 



Konvertering av SSAB Oxelösund
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► Stängning av den malmbaserade
metallurgin; Koksverk, masugnar och LD-
konverter.

► Investera i elektrisk ljusbågsugn (”EAF”) 
med stödsystem i Oxelösund

► Bygg nytt energisystem i Oxelösund för att 
ersätta förlorad koksugns- och 
masugnsgas

► Råvara till EAF recirkulerat stålskrot
och/eller Hybrit järnsvamp/HBI



Coking plant

Blast furnaces

Torpedo cars

BOF or LD converter

Ladle metallurgy

Continuous casting 
machines

Slab reheating furnaces

Quarto plate rolling 
mill

Hardening and annealing

Kol

Järnmalm

SSAB Special Steels i Oxelösund
- en integrerad järnmalmsbaserad stålproduktion



Continuous casting 
machines

Quarto plate rolling 
mill

Hardening and annealing

Ladle metallurgy

Slab reheating furnaces

Omställning SSAB Oxelösund



Continuous casting 
machines

Quarto plate rolling 
mill

Hardening and annealing

Omställning SSAB Oxelösund

Ladle metallurgy

Slab reheating furnaces

EAF - Electric Arc Furnace



Tidsramar
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RAMAR

►Generellt: Existerande anläggning är gammal, 
speciellt koksverket (byggt 1952-1964!)

►Mål: Demonstrera fossilfritt stål 2026

►Nuvarande miljötillstånd gäller tills vidare, eller 
tills nytt tas i anspråk

►Åtagande att investera i gasåtervinning LD-
process efter 1/1-2027

►Dispens BAT 49 stoftutsläpp koksverk giltig till 
1/1 2027

►Åtagande inom nuvarande tillstånd att 
konvertera från eldningsolja till naturgas

BEROENDEN

►Ta första spadtaget - Kräver nytt miljötillstånd

►Starta ny elektrisk smältugn
− Kräver tillgång på el, dvs ny kraftledning i drift

►Stänga gamla processer
− Kräver annat bränsle som ersätter biproduktgas från 

koksverk och masugnar

− Dvs LNG-terminal i drift och helt genomförd stegvis 
konvertering av utrustningar till nytt bränsle

►Producera fossilfritt stål
− Järnråvara från Hybritprocessen

− Fossilfritt bränsle i form av biogas

− Fossilfritt kol i form av ”bio-kol” för tillsats till 
flytande stål



2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Existerande metallurgi i drift

Site & Infrastruktur förberedelser

Nytt miljötillstånd beviljat

Dispens BAT49 koksverk slut

Kraftledning i drift

Konstruktion ljusbågsugn mm.

Drift

Bränslebyte genomfört

Verkställande

Drifttagning

Integrerad tidplan för etablering och drift av ljusbågsugn
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Behov för en fossilfri stålproduktion

1.Fossilfri el och robusta elnät

Enligt våra beräkningar kommer 
omställningen kräva omkring 15 TWh 
per år, vilket motsvarar cirka 10 procent 
av Sveriges nuvarande elförbrukning. 
Därtill kommer efterfrågan på el från 
andra företag och konsumenter. 

En fortsatt god tillgång på fossilfri el med 
hög leveranssäkerhet, 
konkurrenskraftiga priser och satsningar 
på att skapa större flexibilitet exempelvis 
genom möjligheter till lagring av energi 
är några nödvändiga åtgärder. Det 
arbetet får inte bli försenat. 
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2. Effektiva tillståndsprövningar

Idag kan det ta flera år att få ett 
miljötillstånd eller en elnätskoncession för 
nya kraftledningar och förstärka elnätet. 
För att inte kraftigt försena eller helt 
stoppa omställningsarbetet måste 
tillståndsprövningarna bli mer effektiva. 

HYBRIT ser ett behov av en samordnande 
kraft för att driva igenom 
tillståndsprocesserna för denna typ av 
industriprojekt. Regeringen planerar vissa 
åtgärder, men mer behövs. HYBRIT 
förespråkar en ’test-pilot’.

3. Stöd och riskdelning

Svenska staten och EU behöver fortsätta 
stödja stora samhällsnyttiga industri-
och klimatprojekt och dela på risken vid 
uppskalning av nya teknologier. Detta 
gäller både vid kapitalinvesteringen och 
ökade driftskostnader. Detta kan exvis
ske via Fonden för Rättvis Omställning 
(FR) (inkl. Sörmland).

Politiken behöver stödja att marknader 
för fossilfria produkter skapas, t.ex. via 
krav i offentlig upphandling eller 
emissionsbaserade krav i produktregler.



Sammanfattning

► SSABs omställning och målsättning med att vara först i 
världen med fossilfritt stål är en möjlighet för Sörmland.

► SSAB (och HYBRIT) behöver fortsatt politiskt stöd – samt 
behov politiskt fokus på tillståndsprocesser och 
finansiering/riskdelning i uppskalning av industriprojekt. 

► SSAB bidrar till att bibehålla sysselsättning, 
konkurrenskraft och innovation och till att uppnå svenska 
och globala klimatmål. 

► Enligt VFE och SvK är luftledning förordad teknik på 
högre spänningsnivåer. 

► Ljusbågsugnen i Oxelösund är en viktig komponent i 
värdekedjan för fossilfritt stål.

► Tiden är knapp

− I Oxelösund måste produktionen förändras senast i slutet av 
2026. 

− Vi har fortsatt en möjlighet att bli först i världen med fossilfritt 
stål – men konkurrensen hårdnar. 
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HYBRIT pilotanläggning, juni 2020

”Först med fossilfritt stål 2026”


