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P R E S S M E D D E L A N D E 

Volvokoncernen och SSAB i samarbete om 
världens första fordon av fossilfritt stål 

Volvokoncernen och SSAB har tecknat ett samarbetsavtal om forskning, utveckling, 
serieproduktion och kommersialisering av världens första fordon av fossilfritt stål. Redan i år 
planerar Volvo att starta tillverkningen av konceptfordon och komponenter med stål från 
SSAB framställt med vätgas. 
 
– Vi är fast beslutna att bli ett klimatneutralt bolag senast 2050, i linje med Parisavtalet. Det innebär 
att våra fordon och maskiner kommer vara utsläppsfria när de är i drift, men också att vi ser över 
materialen som används i våra produkter, som exempelvis stål, och successivt går över till fossilfria 
alternativ även här. Detta är ett viktigt steg på vägen mot helt klimatneutrala transporter, säger Martin 
Lundstedt, vd och koncernchef Volvokoncernen. 
 
– Vi tar nu stormsteg mot en helt fossilfri värdekedja hela vägen ut till slutkund. Tillsammans med 
Volvokoncernen kommer vi att inleda ett arbete för utveckling och serietillverkning av fossilfria 
stålprodukter. Vi vill arbeta tillsammans med våra kunder för att minska deras klimatpåverkan och 
samtidigt stärka deras konkurrenskraft. Vi tittar kontinuerligt på hur vi ska kunna bli en mer 
heltäckande leverantör av fossilfritt stål till kunder som Volvo. Det är en ny grön industriell revolution 
som vi ser växa fram, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB. 
 
Redan under 2021 kommer Volvo börja tillverka de första konceptfordonen och -maskinerna med stål 
från SSAB framställt med vätgas. Under 2022 planeras serietillverkning i mindre skala, och sedan 
börjar en gradvis upptrappning mot massproduktion. Volvo och SSAB kommer även att samarbeta 
inom forskning och utveckling för att optimera användningen av stål i Volvos produkter vad gäller vikt 
och kvalitet, och tillsammans utveckla fler produkter av fossilfritt stål med målet att nå serietillverkning 
inom några år. 
 
Det nytillverkade fossilfria stålet från SSAB blir ett viktigt komplement till traditionellt och återvunnet 
stål, som idag ingår i Volvos lastbilar, anläggningsmaskiner och andra produkter. Det fossilfria stålet 
tillverkas med en helt ny teknik med fossilfri el och vätgas. Resultatet blir en kraftigt minskad 
klimatpåverkan och en fossilfri värdekedja. Bedömningen från stålindustrin är att behovet av stål 
långsiktigt kommer att öka markant, och att fossilfritt nyproducerat stål behövs för att möta 
efterfrågan.  
 
Inom ramen för partnerskapet ingår även att se över gemensamma logistiklösningar som kan bidra 
till att minska SSAB:s miljöpåverkan vid interna och externa transporter. Ambitionen är att använda 
fordon från Volvo som drivs av batterier eller bränsleceller.  
 
SSAB har som mål att börja leverera fossilfritt stål till marknaden i kommersiell skala 2026. 
Utvecklingen av en fossilfri värdekedja från gruva till färdiga stålprodukter sker inom ramen för Hybrit-
initiativet som SSAB driver tillsammans med LKAB och Vattenfall sedan 2016. Sedan augusti 2020 
finns en pilotanläggning på plats som inom kort börjar tillverka mindre volymer av järnsvamp 

http://www.volvogroup.mobi/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.volvogroup.com/se
https://www.ssab.se/
https://www.volvogroup.com/se/innovation/electromobility.html
https://www.volvogroup.com/se/innovation/electromobility/fuel-cells.html
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framställd med vätgas, som kommer att nyttjas för att tillverka det stål som kommer att användas i 
detta samarbete. 
 
 
8 april, 2021 
 
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta: 
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29, eller 
Mia Widell, SSAB medierelationer, 076 527 25 01 
 
 
 
 
 
 
För mer information, gå till volvogroup.se  

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, 
anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar 
kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara 
transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100 000 
medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. 
Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 
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