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Innehåll 

►Kort om SSAB och koldioxiden idag 
 

►SSAB och koldioxid i: 
 
- Ett kortsiktigt perspektiv 
 
- Ett halvlångt perspektiv 
 
- Ett långt perspektiv 



SSAB i korthet 

55 MILJARDER  
SEK 

årsomsättning 2016 

Ståltillverkning sedan 

1878 
15 000 

anställda 
i 50 länder 

8,8 MILJONER 
TON 

Årlig stål- 
produktionskapacitet: 

VÅR VERKSAMHET: 
SSAB Special Steels, 

SSAB Europe,  
SSAB Americas, Tibnor, 

Ruukki Construction 



I Luleå köper vi årligen ca 1 300 000 ton kol 
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Koldioxidutsläpp i Sverige 2016 

 

SSAB 

Resten av Sverige 

Företag  Ton CO2 

SSAB - Luleå 3305880 

Cementa - Gotland 1741741 

SSAB - Oxelösund 1501718 

Preem - Lysekil 1428122 



 
CO2-effektiv stålproduktion 

► SSAB är ett av de bästa företagen i 
världen med avseende på CO2-snål 
råjärnstillverkning 

►Med  nuvarande teknik använder 
SSAB minsta möjliga mängd av 
koldioxidproducerande råvaror 

Källa: Stahl-Zentrum. *Den indexerade 
koldioxideffektiviteten  vid järntillverkning, baserat på 
2012 års kolförbrukning 

Masugnarnas koldioxideffektivitet* 
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SSABs hållbarhetsmål är indelade i tre 
fokusområden 

Fossilfritt 2045 
SSAB rör sig stegvis mot en fossilfri ståltillverkningsprocess 
genom HYBRIT-initiativet och genom att eliminera andra 
fossilrelaterade utsläpp, vilket gör att hela verksamheten kan 
bli fossilfri  

SSAB hanterar risker 
och tar ansvar för 

affärsetik och 
ansvarsfull 

materialförsörjning 
och strävar ständigt 

efter att förbättra 
säkerheten, 

mångfalden och 
bilden av oss som 

arbetsgivare.  

Hållbar 
verksamhet 

Ansvarsfull 
partner 

10 Mton årlig CO2-besparing  
för kunderna 2025 
Genom att använda SSABs höghållfasta stål  
kan kunderna uppnå CO2-besparingar under 
slutproduktens användningsfas som är lika 
stora som SSABs direkta produktionsutsläpp  

Hållbart 
erbjudande 



CO2 i ett kort perspektiv 

Exempel: 

► Ökad återvinning 
- LD-slam 
- deponerat hyttsot 
- hyttslam 
- nya cykloner i Raahe 

► Effektivare process 
- Swirl-lansar (IMPCO) 
- dubbellansar i Raahe 
- förbättrad styrning av cowprar 
- LD-gasåtervinning 
- minskad fukt i köpt pellet 

► Ökad andel skrot i LD-prcoessen 

”Vi har nästan nått så långt vi 
kan med befintlig process….” 
 
 



CO2 i ett halvlångt perspektiv 

10 Mton årlig CO2-besparing  
för kunderna 2025 

 



www.ssab.com/ecoupgraded 
Referensdokument: Miljövärdering av stål och stålkonstruktioner - en handbok framtagen i projektet Stålkretsloppet, Jernkontoret, 2013. 

www.ssab.com/ecoupgraded 

SSAB EcoUpgraded 
På SSAB arbetar vi tillsammans med våra kunder för 
att kontinuerligt uppgradera stål samt applikationers  
design. SSAB EcoUpgraded sparar CO2 både under 
stålproduktionen och under den färdiga produktens 
hela livslängd. 
 

Vid angiven återbetalningstid för CO2 kompenserar 
utsläppsminskningen produktionsutsläppen för de 
uppgraderade delarna. Därefter erhålls även ytter-
ligare besparingar under produktens fortsatta 
användning.  

CO2-besparingar 

CO2- 
BESPARINGAR 

CO2-ÅTER- 
BETALNINGSTID 

BRÄNSLE- 
MINSKNING 

FLAK TILL GRUVTRUCK 
Flaket på den här gruvtrucken har fått en ny 
design och uppgraderats med Hardox 450. 
Flakets vikt minskade med 22 %, eller med  
2,5 ton, vilket ökade lastkapaciteten i mot- 
svarande grad. Utöver detta är flakets livs- 
längd nu tre gånger längre än det ursprungliga.  
Stålförbrukningen och behovet av omfattande 
underhållsstopp har också minskat. 

913 2 286 000 

“Tunga besparingar” 

TON/LIVSCYKEL MÅNADER L/LIVSCYKEL 

 SSAB EcoUpgraded 
 

Bränsleförbrukning, full last 170 l/h 
Bränsleförbrukning, olastad 50 l/km 
Fordonsanvändning per år 7 300 h/år 
Viktkritiska transporter 50 % 
Servicelivslängd 10 år 
Stål sparat genom ökad slitstyrka 24 500 kg/livscykel 
Viktminskning 2 500 kg 
Total vikt uppgraderade delar 8 600 kg 
Tomvikt 69 000 kg 
Total nyttolast 91 000 kg 
Maximal vikt 160 000 kg 

49 TON 5 % 

361 TON 40 % 

498 TON 55 % 

5 TON <1 % 

LÄNGRE LIVSLÄNGD 

LÄGRE VIKT 

HÖGRE KAPACITET 

MINDRE STÅL 



”Bioprojekt” i Sverige 
Grön masugn (2016) 
Beräkningsprojekt där i det närmaste alla 
kända metoder för att minska CO2-
utsläppen från svenska masugnar 
beaktades och utvärderades. 

Grön masugn – Fokus Bio (2017) 
Också detta ett beräkningsprojekt, men 
med som namnet antyder, fokus på olika 
biokolslösningar. 

Bio4BF (2017-2019) 
Praktiska försök med att ersätta injicerad 
stenkol och/eller koks i masugnen. 



”Bioprojekt” i Finland 
► Vad och hur?  

− Testning av träkols tillämplighet för 
masugnsinjektion: testning av träkol 
både i labskala och fullskala  

− Delprojekt av Challenge Finland –
project “Added Value for Forest 
Industry for Metals Producing and 
Processing Integrates” 

► Varför? 

− att ersätta fossil PCI-kol med träkol 

► När?  

− testning i fullskala (träkol/PCI –
blandning med 5-20% träkol)    
Q4/2018-Q1/2019 i Raahe 

► Målet? 

- Tillämplighet av träkol för injektion 

− Minskat utsläpp av CO2 med 200 000 
t/a i Raahe med att ersätta 15-20% av 
PCI  

 

FOREST METAL 



CO2 i ett långt perspektiv 



Järntillverkning utan CO2-utsläpp 

► Tillsammans med LKAB och 
Vattenfall driver SSAB ett projekt 
som heter HYBRIT. 

► Tanken är att fossilfri elkraft från 
Vattenfall ska användas för att 
tillverka vätgas. Denna vätgas ska 
sedan användas för att reducera 
LKABs järnmalmspellet som SSAB 
sedan använder för att tillverka 
stål. 

► Förstudien är nu klar och en 
pilotanläggning kommer inom kort 
att börja anläggas. 

 

 



SSABs plan för avveckling av fossil ståltillverkning 


