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SSAB Europe genomför reparationer 
och tidigarelägger underhållsarbete 
vid masugn 2 i Raahe  
SSAB Europe kommer att genomföra reparationer och underhållsarbete vid en 
av de två masugnarna vid anläggningen i Raahe, Finland. Det innebär ett 
driftstopp vid masugn 2 om totalt cirka åtta veckor. Kostnaden beräknas uppgå 
till totalt cirka 200 Mkr under första kvartalet 2019. 

Bakgrunden är att ett mindre genombrott inträffade i masugn 2 den 22 januari, där råjärn 
läckte ut genom ett hål i masugnens mantel. Masugnen stoppades temporärt och i 
samband med att reparationsarbetet startade inleddes också en omfattande analys av 
masugnens status.  

Analysen är nu klar och vid sidan av reparationerna tidigareläggs även underhållsåtgärder 
planerade för sommaren 2020, för att minska risken för ytterligare störningar. Det innebär 
att driftstoppet vid masugn 2 kommer att vara totalt cirka åtta veckor. 
Produktionsbortfallet kommer att delvis kompenseras genom SSAB Europes övriga 
masugnar, och från SSAB Special Steels masugnar i Oxelösund. SSAB Europe har också 
möjligheten att köpa stålämnen externt.  

De negativa resultateffekterna utgörs i huvudsak av sämre kapacitetsutnyttjande och 
ökade logistik- och reparationskostnader, vilket beräknas uppgå till totalt cirka 200 Mkr 
under första kvartalet 2019. Genom att bortfallet i ämnesproduktionen delvis kan 
kompenseras, blir påverkan på leveranserna under första kvartalet begränsad.  

Det underhållsarbete som nu genomförs innebär att den renovering som planerats till 
sommaren 2020 kommer att senareläggas till 2022 eller 2023. Produktionen i masugn 1 i 
Raahe löper enligt plan. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Per Hillström, Head of Investor Relations, per.hillstrom@ssab.com,. tel. +46 70 2952 912 

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2019 kl. 14.15 CET.  

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och 
tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en 
starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB 
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq 
Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com.  
Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. 
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