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Med ambitionen att tillverka koldioxidfritt stål och på så sätt få bort hela 10% av 
Sveriges totala koldioxidutsläpp går SSAB nu med i initiativet Fossilfritt Sverige. 
Därmed ställer man sig bakom målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria 
välfärdsländer. 
 
- Om stålindustrin kan bli fossilfri kan alla industrier bli det. Att SSAB nu går in och 
stödjer en snabb samhällsomställning är en kraftfull markering som visar att man ser 
möjligheterna istället för problemen, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för 
Fossilfritt Sverige. 
  
Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner 
och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Genom att 
skriva under initiativets deklaration ställer sig aktörerna bakom att Sverige går före i 
klimatarbetet och lovar att genomföra konkreta åtgärder för att själva bli fossilfria. 
  
Järn- och stålindustrin tillhör de mest energiintensiva i världen. SSAB är en av de mest 
koldioxideffektiva i branschen men står ändå ensamt för en tiondel av Sveriges totala 
utsläpp. De arbetar kontinuerligt för att sänka utsläppen genom bland annat 
energieffektivisering och en övergång från eldningsolja till naturgas i flera processer.  
  
I ett långsiktigt projekt tillsammans med LKAB och Vattenfall gör företaget nu studier på 
om man kan använda vätgasteknik istället för masugnar för den mest utsläppsintensiva 
delen i produktionen. Ett projekt som om det lyckas kan göra stålproduktionen i princip 
koldioxidfri. 
  
- Hållbarhet är en viktig del av vår affärsmodell, både på kort och lång sikt. Med 
initiativet för en koldioxidfri stålindustri och många andra projekt som vi genomför för 
att komma bort från ett kolberoende, hoppas vi kunna bidra stort till ett fossilfritt 
Sverige, säger Maria Långberg, Personal och Hållbarhetsdirektör på SSAB. 
  
För mer information kontakta: 
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige,  
070-310 57 97,  peter.g.soderberg@regeringskansliet.se 

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills 
har över 200 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för 
Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja 
undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar. 
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