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SSAB och det svenska klockmärket TRIWA presenterar världens 
första konsumentprodukt tillverkad av fossilfritt stål - en klocka 
 

Den unika klockan med namnet Time for Decarbonization har skapats med hjälp av fossilfritt 
stålpulver. Klockan gjorde nyligen ett gästspel på FNs klimatkonferens COP27 och kommer att 
lanseras den 6 december.  
 

Den första utgåvan är begränsad till 20 klockor med målet att skala upp produktionen i maj 2023. Boetten är 

tillverkad av fossilfritt stålpulver från SSAB Oxelösund och finns i två olika versioner – med antingen automatiskt 

urverk eller kvartsurverk. Urtavlans färgschema och överdimensionerade timmarkeringar och visare har hämtat 

inspiration från SSABs stålproduktion. 

– I vår bransch finns en tradition att arbeta med stål, så det känns oerhört spännande att delta i denna omvandling 

av stålindustrin. Stålpulvret som används i klockan är tillverkat med banbrytande HYBRIT-teknik, och vi är mycket 

stolta över att ha skapat denna symbol för omvandling tillsammans med SSAB.  En klocka från Sverige med 

lösningen för en bransch i behov av omvandling, säger Ludvig Scheja, medgrundare och kreativ chef på TRIWA. 

– Det här armbandsuret är den första konsumentprodukten som baseras på SSABs fossilfria stål och det är 

fantastiskt att se vår satsning få användning inom ett helt nytt område, vilket både breddar vår kundbas och ökar 

våra möjligheter att bromsa klimatförändringarna. Armbandsuret är också unikt eftersom det är den första 

kommersiella produkten tillverkad av stålpulver från vår anläggning i Oxelösund, säger Johnny Sjöström, chef 

för SSAB Special Steels. 

TRIWA, som grundades 2007, är en förkortning för ”Transforming the Industry of Watches”. De anser att en 

klocka kan vara en symbol för förändring och skapar klockor baserat på teman som överskrider stil, trender och 

status. De väljer att arbeta med innovativa material, organisationer och ambassadörer som vill skapa en bättre 

värld. Baserat på företagets motto Time for Change har TRIWA tidigare lanserat klockor på temat Time for Peace, 

tillverkade av återvunna illegala skjutvapen, och Time for Oceans, tillverkade av återvunnen plast från haven. 

2020 beräknade TRIWA koldioxidavtrycket för alla sina produkter och identifierade stål som den största 

utsläppskällan. I syfte att hitta en lösning kontaktade TRIWA den svenska ståltillverkaren SSAB och därmed 

föddes idén till Time for Decarbonization. 

Stålindustrin står för cirka 7 procent av de globala koldioxidutsläppen. Med målet att introducera fossilfritt stål på 

marknaden 2026 har SSAB tagit täten när det gäller att minska koldioxidutsläppen inom industrin. HYBRIT-

pilotanläggningen, som ägs av SSAB, LKAB och Vattenfall gemensamt, producerar redan vätgasreducerad 

järnsvamp som SSAB använt för att producera och leverera stål sedan 2021.   

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Hanna Hoikkala, press officer SSAB, hanna.hoikkala@ssab.com, 0046 736 551 117 

Ludvig Scheja, ludvig@triwa.com, +46 709 948 387 
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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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