
  

 
PRESSMEDDELANDE 
Oktober 5, 2021 

 

  
  

 

 SSAB AB (Publ)     
 Box 70,  

SE 101 21 Stockholm 
Sweden 
 

T +46 8 45 45 700 
 

E: info@ssab.com 
www.ssab.com 

Org.nr 556016-3429 
VAT/Reg.nr SE556016342901 

 

 

 

 

SSAB levererar fossilfritt stål till Peab 
SSAB och Peab har ingått ett partnerskap kring fossilfritt, högkvalitativt stål. 
Partnerskapet betyder att Peab blir första byggbolaget att säkra tillgång till SSABs 
fossilfria stål i byggprojekt.  

Som en del av partnerskapet planerar Peab att använda SSABs fossilfria stål i byggprojekt 
från och med 2026. Tillsammans kommer bolagen också att analysera olika framtida 
möjligheter för hur fossilfritt stål kan minska byggbranschens klimatavtryck. 

– Vi är glada att få välkomna Peab som samarbetspartner för våra fossilfria stålprodukter. 
Genom samarbetet kring fossilfritt stål bidrar vi till att stärka våra kunders konkurrenskraft 
och minska deras koldioxidavtryck. Tillsammans stärker vi också positionen för fossilfritt 
stål i byggindustrin, och bidrar till att minska koldioxidutsläpp globalt, säger Martin 
Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB. 

– Peab har ambitiösa klimat- och miljömål och detta är ett viktigt steg för att bli 
klimatneutrala till 2045. Vi har redan många initiativ på plats för att minska vår 
klimatpåverkan – från vår affärsmodell med närproducerat samhällsbygge till vår växande 
familj med ECO-produkter. Med tillgång till fossilfritt stål så öppnas ytterligare möjligheter. 
Samarbetet runt fossilfritt stål är också en naturlig utveckling av den goda relation Peab 
och SSAB redan har runt klimateffektiviseringar, säger Jesper Göransson, vd och 
koncernchef på Peab.  

År 2026 har SSAB för avsikt att förse marknaden med fossilfritt stål i kommersiell skala 
efter omställning av Oxelösunds masugnar till produktion med ljusbågsugn. SSAB:s 
stålproduktion baseras på HYBRIT-tekniken som ersätter kol och koks, traditionellt använt 
för järnmalmsbaserad ståltillverkning, med fossilfri el och vätgas. Processen eliminerar i 
stort sett koldioxidutsläpp i stålproduktionen. 

SSAB, LKAB och Vattenfall skapade HYBRIT, Hydrogen Breakthrough Ironmaking 
Technology, 2016 med målet att utveckla en teknik för fossilfri järn- och stålframställning. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Hanna Hoikkala, Press Officer SSAB, +46 736551117, hanna.hoikkala@ssab.com 
Kerstin Danasten, Head of Group Media Relations Peab, +46 10 456 86 00 

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. 

 

 

  


