A stronger,
lighter and more
sustainable
world

SSAB har en lång historia av att tillvarata restprodukter
Merox

Fjärrvärme

Slagg
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Merox – SSABs gröna arbetsmyra sedan 70-talet
• Återcirkulering, bearbetning och försäljning, hantering av avfall.
• Skrothantering, deponier, intern återvinning, brikettering och avfallsförvaltning.
• Glödskal (järnoxid) till tändstickor, koksverkets biprodukter till kemiindustrin,
skrotstrimlor säljs som kylskrot, gödningsmedel för potatisodling eller underlag
till ridbanor – listan kan göras lång!
SSABs energisystem är sammankopplat med det lokala fjärrvärmenätet
• Luleå
• Oxelösund
• Borlänge
• Finnspång
Försörjer hela Luleå (800 GWh) och Oxelösund (100 GWh) med fjärrvärme
Masugnsslagg återanvänds i våra egna processer men också till
• Vägbyggen istället för krossad sten
• Till cement- och betongindustrin
• Forskning för att se om den kan göra det även i framtiden

Luleå

Borlänge
Oxelösund

SSAB står inför en stora förändringar – mål att bli först med
fossilfritt stål till marknaden 2026
CURRENT PROCESS - BLAST FURNACE + BOF

BOF
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NEW PROCESS – HYBRIT + EAF

EAF

Den 28 januari presenterades SSABs plan för en påskyndad
klimatomställning
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"Världens bästa biogassystem i Sörmland" – potential för
ett biogas för den fossilfria stålproduktionen
Forskning från BRC i samarbete med LRF och SSAB

Regional potential biogasproduktion

Potential att uppfylla regionens behov

►Biogas från regionala producenter till
stålindustrin och transporter, gödsel
tillbaka till gårdarna
►“Verklighetsförankrad men ambitiös
vision för biogassystemet i Region
Sörmland med omnejd”
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Nuläge:
50-60
GWh/år
Potential:
450-600
GWh/år
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Kvävebehov Fosforbehov
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SSAB har goda förutsättningar för att använda industriell
symbios som ett verktyg i omställningen
Förutsättningar och utmaningar för IUS ur ett SSAB-perspektiv

Stark lokal förankring
God relation med kommunerna
Hög omställningstakt
Tillstånd kräver resurseffektivitet

IUS inte internaliserat i företaget
Tillgång till neutral plattform
Hantering av osäkerheter
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✓
✓
✓
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Samarbete med lokala aktörer är viktigt för att ta vara på såväl energiflöden som
kompetens. Befintlig infrastruktur är också bra för IUS.
Kommunen kan vara ett viktigt stöd i att trycka på och ställa
förväntningar/krav på samarbete och IUS.
Medför att goda och välfungerande samarbeten är viktiga för att nå målen.
Idag behöver energiflöden tillvaratas för att få igenom miljötillstånd för nya
verksamheter.
Fortfarande få antal personer på företag som förstår IUS och kan arbeta
konceptuellt

Neutral facilitator som kan hjälpa till med att finna relevanta partners.
Behöver kunna hantera projekt med många osäkerheter.

Insikter från det senaste årets arbete – rätt perspektiv är
en viktig förutsättning för att möjliggöra IUS

Samarbete,
goda relationer
& förståelse för
andras
brancher

Tänk:
människa,
teknik och
samhälle

Ingen har
gjort det
här förut
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Få in restproduktsfrågorna tidigt i
designfas/
projektfas

Börja med
konceptperspektiv

Se till hela
systemet

Omfamna
komplexitet

“It adds up”

Anna Adolfsson
Project Manager
Group Technology
+46 73 027 56 59
Anna.Adolfsson@ssab.com

8

