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Lindab samarbejder med SSAB om
fossilfrit stål
SSAB og Lindab tager endnu et skridt i deres partnerskab gennem et
samarbejde om fossilfrit stål. Fra 2026 vil SSAB levere fossilfrit stål til
Lindab, til brug i ventilationsanlæg og byggematerialer.
Sammen arbejder de to virksomheder på introduktionen af SSABs fossilfri stål
til Lindab. Stål har en lang levetid, er holdbart og er 100% genanvendeligt.
Det er egenskaber, der efterspørges inden for ventilations- og
byggeprodukter af høj kvalitet.

”Jeg er glad for at byde Lindab velkommen som partner for fossilfrit stål.
Sammen bidrager vi til reduceret kuldioxidudledning i bygge- og
ventilationssektoren og styrker konkurrenceevnen, samtidig med at
produkternes høje kvalitet fastholdes,” siger Martin Lindqvist,
administrerende direktør for SSAB. "Vi bygger en fossilfri værdikæde hele
vejen til slutkunden."
”For os i Lindab er spørgsmålet om fossilfrit stål centralt i vores
bæredygtighedsarbejde. Det er den enkeltstående handling, der har størst
effekt på miljøet. Lindab koncernen har gennem længere tid haft et tæt
forhold til SSAB, og vi er meget glade for samarbejdet om fossilfrit stål. Vi ser
frem til at kunne tilbyde vores kunder samme høje kvalitet som altid, men
med en endnu stærkere bæredygtighedsprofil,” siger Heino Juhl,
administrerende direktør i Lindab.
I 2026 har SSAB til hensigt at forsyne markedet med fossilfrit stål i
kommerciel skala efter omlægning af Oxelösunds højovne til produktion med
en lysbueovn. SSABs stålproduktion er baseret på jernsvampe fremstillet ved
hjælp af HYBRIT-teknologi. Det betyder, at kul og koks, som traditionelt har
været brugt til jernmalmsbaseret stålproduktion, erstattes af fossilfri el og
brintgas. Processen eliminerer stort set kuldioxidemissioner i
stålproduktionen.
SSAB, LKAB og Vattenfall skabte HYBRIT, Hydrogen Breakthrough Ironmaking
Technology, 2016 med det mål at udvikle en teknologi til fossilfri jern- og
stålproduktion.

Om Lindab
Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved
deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de
leveres med et højt niveau af service. Vi producerer
ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af
indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte
samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er
lavet af tyndpladestål.Lindab er en international koncern etableret i 24 lande
med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde
i 2020 en nettoomsætning på SEK 9,166 mio.
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