
 

Pressemelding, 08.11.2022 

 
  
Prevas hjelper til med å klimanøytralisere 
produksjonen av armeringsstål i Norge. Ny 
bestilling på optimeringsprogramvare. 
Som et skritt på veien mot en mer klimanøytral armeringsstålproduksjon har Prevas fått 
æren av å levere den siste generasjonen av optimeringsprogramvaren FOCS G7 til Celsa 
Armeringsstål AS. Leveransen er inndelt i to trinn og skal være ferdig levert i 2025.  

Celsa Armeringsstål AS, som inngår i Celsa Nordic, er et av Norges største gjenvinningsselskaper og har en 
sterk miljø- og bærekraftsprofil. En av byggesteinene i bærekraftsarbeidet er å utvikle en egen sirkulær og 
hundre prosent skrapbasert verdikjede.  Smelteverket deres er basert på EAF-teknologien (Electric Arc 
Furnace based production), der vannkraft blir brukt som energikilde. Som et skritt i bærekraftsomstillingen 
skal selskapet investere i en ny varmvalsingsovn der strømprodusert grønn hydrogengass (green hydrogen) 
skal erstatte blant annet naturgass som drivstoff. Ovnen beregnes å være på plass i løpet av 2024–2025 og 
blir den første varmvalsingsovnen med hydrogengass som eneste energikilde.  

Oppdraget til Prevas er å levere programvaren FOCS G7, som gjør det mulig å bruke hydrogengass som 
drivstoff. Løsningen fra Prevas optimerer også varmeforbruket i ovnen. Det gir en mer stabil produksjon med 
forbedret kvalitet, samt drivstoff- og energibesparelser. 

Som et første trinn skal Prevas installere programvaren på eksisterende ovn allerede i 2023, noe som er 
avgjørende for at modellene skal lære seg den aktuelle drivstoffblandingen og produktblandingen som 
passerer gjennom varmvalsingsovnen. Det forventes at løsningen allerede i denne modellutviklingsfasen 
skal senke forbruket og gi miljøfordeler og mer stabil produksjon i påvente av den nye ovnen.  



- Å være med og utvikle fremtidens fossilfrie stålproduksjon er viktig og føles svært stimulerende. Vi 
opplever at kundene våre viser økt interesse for å oppgradere ovnene sine som fyres med fossilt drivstoff, til 
fossilfrie alternativer. Der ser vi at Prevas kan hjelpe til, sier Per Åhman, Senior Expert Furnace Control.  
 
Prevas sin produktfamilie FOCS omfatter automatiske styresystemer som er markedsledende innen 
ovnsstyring. For mer informasjon om FOCS, besøk gjerne vår hjemmeside.   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

For mer informasjon ta kontakt med  
Peter Karlsson, Business Unit Manager, Automation, Prevas AB, Mobil: +46 70 399 00 01, E-post: peter.karlsson@prevas.se  
Per Åhman, Senior Expert Furnace Control, Prevas AB, Mobil: +46 76 146 31 50, E-post: per.ahman@prevas.se   
 
Om Prevas 

Prevas er et utviklingshus der oppfinnsomheten står i høysetet. Med høy teknisk kompetanse og forretningsforståelse 
hjelper vi kunder innen vidt forskjellige bransjer med å dra større nytte av vår tids tekniske utvikling. Nytte for mennesker, 
planeten og økonomien. Prevas ble etablert i 1985 og har i dag 850 medarbeidere i Sverige, Danmark og Norge. Prevas ble 
børsnotert på NASDAQ Stockholm i 1998. For mer info om Prevas, besøk www.prevas.no.  

Om Celsa Nordic 
Celsa Armeringsstål AS er en del av konsernet Celsa Nordic.  
Celsa Nordic består av gjenvinningsselskapet Celsa Nordic Recycling, stål- og valseverket Celsa Armeringsstål og 
servicesentrene Celsa Steel Service i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Deres armeringsstål har et CO2-utslipp knyttet 
til produksjon som er langt under halvparten av det som er gjennomsnittet for europeisk armeringsstålproduksjon. Celsa 
Nordic har som mål at de innen 2030 skal redusere CO2-utslippene sine med 50 %, redusere lokale utslipp med 50 %, 
lukke verdikjeden (zero waste) samt redusere CO-utslipp knyttet til transport med 50 %. For mer info om Celsa Nordic 
besøk www.celsanordic.com. 
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