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SSAB och Faurecia samarbetar kring 
fossilfritt stål för sätesstrukturer till 
fordon 
SSAB inleder ett samarbete med Faurecia för att gemensamt utforska fossilfritt 
avancerat höghållfast stål till säten i fordonsindustrin. 

Partnerskapet gör Faurecia, ett av världens ledande fordonsteknologibolag, till den första 
underleverantören till fordonsindustrin att utforska fossilfritt stål med SSAB.  

Som en del i samarbetet kommer Faurecia få tillgång till fossilfritt stål från SSAB för att 
börja utrusta sina sätesstrukturer från och med år 2026. SSAB kommer att förse Faurecia 
med branschens mest ambitiösa och avancerade fossilfria stål, genom att använda vätgas 
och fossilfri el i stället för kokskol och andra fossila bränslen som traditionellt används 
inom ståltillverkning.   

“Vi är väldigt glada att få arbeta med Faurecia, en föregångare inom underleverantörer till 
fordonsindustrin, för utveckling av avancerade, höghållfasta, fossilfria stålprodukter. Vi har 
stärkt vårt samarbete och affär med Faurecia under en tid med fokus på avancerat 
höghållfast stål, vilket gör bilkomponenter starkare, lättare och säkrare. Nu tar vi 
samarbetet till nästa nivå genom att öka mängden av SSAB:s fossilfria AHSS (Advanced 
High Strength Steels) gradvis från 2026 och framåt för att bidra till Faurecias utsläppsmål 
och samtidigt minska de globala koldioxidutsläppen,” säger Martin Lindqvist, vd och 
koncernchef på SSAB.  

”Vi är mycket stolta över att vara den första fordonsunderleverantören att säkra fossilfritt 
stål producerat av SSAB. Detta är ett stort steg i vår resa mot CO2-neutralitet för scope 3. 
Vi driver på vår färdplan med övertygelse och beslutsamhet och tar alla steg som går för 
att nå vårt mål,” säger Patrick Koller, vd på Faurecia.  

SSAB har som mål att förse marknaden med fossilfritt stål i kommersiell skala år 2026 och 
att sedan gradvis konvertera all sin verksamhet för att bli ett fossilfritt bolag senast 2045. 

SSAB:s fossilfria stål är gjort av järn producerat med HYBRIT-teknologi. HYBRIT skapades av 
SSAB, LKAB och Vattenfall år 2016 med målet att utveckla en teknik baserad på vätgas och 
fossilfri el i stället för kol och koks i järn- och ståltillverkningsprocessen. I augusti 2021 
visade SSAB upp världens första fossilfria stål tillverkat från vätgasreducerat järn framställt 
i HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå, ett viktigt steg mot en helt fossilfri värdekedja för 
ståltillverkning.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Mia Widell, Press Relations Manager, SSAB, +46 76 527 25 01, mia.widell@ssab.com 

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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