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SSAB samarbetar med Lindab kring fossilfritt 
stål 
SSAB och Lindab tar ytterligare ett steg i sitt partnerskap genom ett samarbete om 
fossilfritt stål. Från och med 2026 kommer SSAB att leverera fossilfritt stål till Lindab, 
för användning till ventilations- och byggsystem. 

Tillsammans arbetar de två företagen på introduktionen av SSAB:s fossilfria stål till Lindab. 
Stål har lång livslängd, är tåligt och är 100% återvinningsbart. Det är egenskaper som 
efterfrågas i högkvalitativa ventilations- och byggprodukter.  

”Jag är glad att få välkomna Lindab som en partner för fossilfritt stål. Tillsammans bidrar vi 
till minskade koldioxidutsläpp i bygg- och ventilationssektorn och stärker konkurrenskraften 
samtidigt som vi bibehåller den höga kvaliteten på produkterna”, säger Martin Lindqvist, vd 
och koncernchef på SSAB. "Vi bygger en fossilfri värdekedja hela vägen till slutkund." 

”För oss på Lindab är frågan om fossilfritt stål central i vårt hållbarhetsarbete. Det är den 
enskilda åtgärd som får störst effekt på miljön. Vi har sedan länge en nära relation med SSAB 
och vi är mycket glada över samarbetet kring fossilfritt stål. Vi ser fram emot att kunna 
erbjuda våra kunder samma höga kvalitet som tidigare, men med ännu starkare 
hållbarhetsprofil”, säger Ola Ringdahl, vd och koncernchef på Lindab.  

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 järnsvamp som framställts med hjälp av HYBRIT-tekniken. Den innebär att kol och 
koks, som traditionellt använts för järnmalmsbaserad ståltillverkning, ersätts med fossilfri el 
och vätgas. Processen eliminerar i stort sett koldioxidutsläppen 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 
Catharina Paulcén, Head of Corporate Communications Lindab, +46 701489965, 
catharina.paulcen@lindab.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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