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vägen mot fossilfri ståltillverkning



SSAB Oxelösund järn- och ståltillverkning
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Första koksverket och masugnen byggdes 1914-1917 



• Produktionen sker i flera steg 
med tillverkning av:

• Koks i koksverk: koks behövs i 
masugnen

• Råjärn: i masugnen sker 
reduktion av malm till järn 
genom att syret tas bort ur 
järnmineralerna med hjälp av 
koks. Koks ger ifrån sig stora 
mängder koldioxid när 
järnmalmen reduceras. 

• Råjärnet går sedan i flytande 
form vidare till stålverket.

• Stål (stålverk, LD-konverter), 
gjutning av ämnen 

• Valsning av stålämnen till plåt 
(valsverk)

Vad gör man idag på SSAB?
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Järn- och ståltillverkning med 

kol- och malmbaserade

processer
Malmbaserade processer kräver bla

järnmalm och kol  i form av koks.
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• Övergång till en järn- och skrotbaserad stålproduktion med ljusbågsugn. 

• Led i att skapa en fossilfri ståltillverkning inom forskningsprojekt HYBRIT (försöksanläggning i Luleå). I Luleå utvecklas en

vätgasbaserad reduktion av järnmalm (i stället för att använda koks) där restprodukten är vatten istället för koldioxid. 

• När ljusbågsugnen är i full produktion (ca år 2025) kan den ersätta de malmbaserade delarna av anläggningen. Masugn 

och koksverk försvinner. Leverera fossilfritt stål år 2026. 

• Etableringen av en ljusbågsugn inom SSAB:s verksamhet i Oxelösund är avgörande för att reducera utsläppen av 

koldioxid samtidigt som den möjliggör tillvaratagandet av en slutprodukt från en vätgasbaserad reduktion av järnmalm. 

Ansökan om nytt miljötillstånd
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Hybrit järnsvamp 

framställd fossilfritt

Ljusbågsugn
Skrot

Masugn och koksverk försvinner

Bild från SSAB



SSAB Oxelösund – ansökan nytt miljötillstånd
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Hösten 

2018

Dec 

2020

2019

2020

SLB upphandlad 

konsult luft, 

underkonsult åt 

Structor

Samråd med 

myndigheter 

och  

allmänhet 

mars- april.

Underlag till samråd tas fram

26 sep 2019

Ansökan till 

mark- och 

miljödomstolen 

lämnas in.

Ansökan skickas ut på 

kompletteringsrunda. 

Remissinstanserna 

föreläggs att inkomma 

med synpunkter.

Projektstart

Samman-

ställning och 

komplettering 

samråd.

SSAB 

föreläggs att 

bemöta 

eventuella 

synpunkter. 

Ansökan kungörs i mitten 

av december.  Möjligheter 

att inkomma med 

synpunkter senast den 31 

januari 2020.

SSAB får 

möjlighet att 

bemöta 

inkomna 

synpunkter till 

februari/mars.

Remissinstanser, 

motparter och 

övriga får 

möjlighet att 

bemöta SSAB 

synpunkter under 

april.

SSAB får 

möjlighet att 

bemöta 

inkomna 

synpunkter till 

februari/mars.

SSAB bereds 

möjlighet att 

bemöta 

eventuella 

inkomna 

yttranden.

12 -16 oktober 

2020 

Huvudförhandling

i Mark- och 

miljödomstolen 

hölls på SSAB.

Remissinstanser, 

motparter och 

övriga får 

möjlighet att 

bemöta SSAB 

synpunkter under 

april.

Mark- och 

miljödomstolen 

förberedde 

målet för 

avgörande.

16 december 

2020

Dom 

meddelas



SSAB Oxelösund – hösten 2018
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SLBs uppdrag 

• ta fram underlag till MKB 

(miljökonsekvensbeskrivning) för SSAB:s 

tillståndsansökan enl 9 kap miljöbalken. 

• Spridningsberäkningar för totala halter och 

haltbidrag från SSAB för nuläge, nollalternativ 

och sökt verksamhet. 

• Utsläppskällor: ca 78 skorstenar/diffusa 

utsläpp, arbetsmaskiner, diesellok, fartyg i 

farled  och i hamn, lastbilstrafik till/från 

anläggningen.

• Beräkna nedfall av svavel och kväve. 

• Beräkna utsläpp av  klimatgaser. 

• Beskriva risk för lukt och damning.



SSAB Oxelösund – hösten 2019
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• Tillståndsansökan lämnades in 26 sep 2019 till  Mark- och Miljödomstolen.

Ansökan lämnas in            

5 flyttlådor - 98 kg papper

MKB sammanfattar resultat av de 
utredningar och MKB-arbetet (inkl. 
samråden) som pågått 
2018-2019

a) Samrådsredogörelse 

b) Klimatpåverkan, utsläpp till luft 

c) Utsläpp till vatten 

d) Buller och vibrationer 

e) Naturmiljö och rekreation 

f) Föroreningar i mark, grundvatten och byggnader

g) Kulturmiljö 

h) Resurshushållning (råvaror och avfall, vattenresurser) 

i) Energianvändning 

j) Risker för människa och miljö 

k) Klimatanpassning 

l) Övergångsperioden 

m) Byggskedet 



SSAB Oxelösund – hösten 2020
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• Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen hölls på SSAB 
12 -16 oktober 2020.

Mark- och miljödomstolen

En lagfaren domare och ett 

tekniskt råd samt två särskilda 

ledamöter (sammansättning 

varierar beroende av typ av mål).

Ett tekniskt råd ska ha teknisk eller 

naturvetenskaplig utbildning och 

erfarenhet av sådana sakfrågor 

som domstolen prövar.

Naturvårdsverket och 

Länsstyrelsen på plats som 

motparter.



Mål nr M 6621-19 Miljökonsekvenser m.m.

b) Klimatpåverkan och utsläpp till luft
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Klimatpåverkan - Växthusgaser - Koldioxid (fossilt CO2)

KÄLLA
NOLLALTERNATIV 

(Malmbaserad maxprod)

FRAMTIDA VERKSAMHET 

(Ljusbågsugn, maxprod)

CO2 (ton/år) Andel av totala CO2 (ton/år) Andel av totala

Processutsläpp 3 295 000 98 % 487 000 72 %

Transporter * 20 000 0,6 % 18 000 3 %

Indirekt inköpt el** 47 000 1,4 % 175 000 26 %

SUMMA 3 362 000 680 000

*  sjöfart, lastbil, järnväg och arbetsmaskiner (interna och externa).

** utsläpp från indirekt inköpt el baserat på nordisk elmix, minst 30% vattenkraft och       

minst 20 % vindkraft.



Mål nr M 6621-19 Miljökonsekvenser m.m.

b) Klimatpåverkan och utsläpp till luft

2022-02-15 10

Klimatpåverkan - Växthusgaser - Koldioxid (CO2)

Framtida verksamhet 
medför en minskning av 
totala utsläpp CO2 med

80 %
jämfört med 

nollalternativet



Mål nr M 6621-19 Miljökonsekvenser m.m.

b) Klimatpåverkan och utsläpp till luft
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Processutsläpp till luft från SSAB

Källa Nollalternativ 

utsläpp (ton/år)

Framtida verksamhet 

utsläpp (ton/år)

NOx SO2 PM10 NOx SO2 PM10

Koksverk 220 140 40 0 0 0

Kraftverk 180 110 20 20 0 1

Masugn/råjärn 60 490 30 0 0 0

Stålverk/ Ljusbågsugn 80 70 120 250 220 20

Plåt, valsverk & 

efterbehandling

320 110 3 320 0 5

Merox Harsco 0 0 0,6 0 0 0,6

SUMMA 850 910 210 590 220 22



Mål nr M 6621-19 Miljökonsekvenser m.m.

b) Klimatpåverkan och utsläpp till luft
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SO2 årsmedel haltbidrag från SSAB processutsläpp – jämförelse Nollalternativ och Framtida verksamhet

0,1 - 0,5 µg/m3 0,5- 1 µg/m3 1 - 5 µg/m3 5 - 10 µg/m3 10 - 15 µg/m3 15- 20 µg/m3

910 ton SO2

Utsläppshöjd

ca 2 -85 m 

220 ton SO2

Utsläppshöjd

ca 25 m

Nollalternativ Framtida verksamhet



Mål nr M 6621-19 Miljökonsekvenser m.m.

b) Klimatpåverkan och utsläpp till luft

2022-02-15 13

PM10 årsmedel haltbidrag SSAB processutsläpp - jämförelse Nollalternativ och Framtida verksamhet

Nollalternativ
Framtida verksamhet

22 ton PM10

utsläppshöjd 

ca 6 - 85 m 

210 ton PM10

utsläppshöjd

ca 6 - 85 m

1 - 5 µg/m30,1 - 0,5 µg/m3

0,5- 1 µg/m3



SSAB Oxelösund – Miljödom, dec 2020
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• Dom från mark- och miljödomstolen, tillstånd beviljades för sökt verksamhet 

med ljusbågsugn.

• Delar av domen överklagades av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. 

Naturvårdsverket överklagande gällde energiåtervinning från ljusbågsugnen 

och länsstyrelsens överklagande gällde i huvudsak reglering av 

dagvattenhantering och förändrad utformning av villkor.

• Mark- och miljööverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd, domen 

fastslagen 26 juni 2021.


