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SSAB och Shape samarbetar kring fossilfritt 
stål för fordonstillämpningar 
SSAB har ingått ett avtal med USA-baserade Shape Corp., en global direktleverantör av lätta 
karosskonstruktioner, om att leverera krockskyddssystem och karossdetaljer i fossilfritt stål till 
marknaden.  

Shape kommer att testa SSABs fossilfria stål, den första stålprodukten tillverkad av vätgasreducerad järnsvamp 
med HYBRIT-teknik, för användning i fordonstillämpningar. 

– Vi är glada över att välkomna Shape som vår första partner för fossilfritt stål i USA och ser fram emot att 

tillsammans utforska olika sätt att mildra klimatförändringarna. Efterfrågan på fossilfritt stål ökar, vilket är ett 
av skälen till att SSAB tidigarelägger sin gröna omställning med ambitionen att i stort sett eliminera 
koldioxidutsläppen runt 2030, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB. 

– Shape fortsätter att leda branschen med innovativa, lätta lösningar för nästa generations fordon. Dessutom 

har vi satt ett djärvt hållbarhetsmål att vara ett koldioxidfritt företag till 2035. Vårt långvariga partnerskap med 
SSAB bygger på år av samarbete och ömsesidig respekt mellan våra företag. Jag är oerhört glad över att 
samarbeta med SSAB för att kommersialisera deras nya fossilfria HYBRIT-teknologi för stål och att vara först 
med att marknadsföra krockskyddssystem och karossdetaljer för våra kunder. Vi ser detta som en vinst för våra 
kunder, en vinst för miljön och en vinst för Shape, säger Mark White, vd och koncernchef på Shape Corp. 

SSAB har som mål att leverera fossilfritt stål till marknaden i kommersiell skala under 2026. SSAB samarbetar 
med järnmalmsproducenten LKAB och energibolaget Vattenfall som en del av HYBRIT-initiativet för att utveckla 
en värdekedja för fossilfri järn- och stålproduktion som ersätter det kokskol som traditionellt används för 
järnmalmsbaserad ståltillverkning med fossilfri elektricitet och vätgas. Denna process eliminerar praktiskt taget 
koldioxidutsläppen i stålproduktionen. 

Shape har åtagit sig att minska sina globala koldioxidutsläpp med 30 procent till 2030 och att vara helt 
koldioxidfria till 2035. Shape strävar efter att vara koldioxidfria i produktionsfasen och att minska 
koldioxidutsläppen för slutanvändarna genom att göra produkterna lättare för sina kunder, något som 
ytterligare bidrar till att mildra klimatförändringarna. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Hanna Hoikkala, Press Officer SSAB, hanna.hoikkala@SSAB.com 

Jory Little, Brand Experience Specialist, littleja@shapecorp.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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