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(några) Aktuella trender och frågeställningar

• Fossilfri tillverkning

• Materialförsörjning/cirkularitet

• Elektrifiering

• Artificiell intelligens/digitalisering

• Additiv tillverkning

• Avancerade materialmodeller
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Pandemin
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Fossilfri tillverkning
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HYBRIT – Successful pilot trial of 100% H2-reduced DRI/HBI
June 21, 2021
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SSAB – First pilot delivery of steel made from HYBRIT-DRI/HBI
Aug 18, 2021
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Värmningsförsök med vätgas hos Ovako7

HYDROGEN + OXYGEN

PROPANE + OXYGEN
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• Control system reprogrammed 

with H2 parameters 

– Allows simple and fast switch between 

H2 or LPG/NG as fuel

• Two energy systems, 

completely redundant from 

each other

– A tool for true electricity flexibility

– Down to frequency regulation levels

Nu beslutad investering



Ovako’s Roadmap: CO2 emissions, scope 1&2 
– Tonnes CO2e, all production, fixed volume (2020)
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Materialförsörjning



,

Kvotplikter

• EU ställer krav på andel återvunnet

–Aluminium har tidigare använt jungfruligt 

och återvunnet i olika tillämpningar

–Mässing har krav på blyfrihet – men all 

mässing i bruk idag innehåller bly…

–Stål riskerar obalanser på skrotmarknaden

• Mera avancerade material med större 

spridning i legeringssammansättning

• Förändrad konkurrens om råvaror

Förändrad efterfrågan11

Cirkularitet - spårbarhet



Elektrifiering
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Materialtekniska

• Ökad el-effektivitet

–Tillverkning och bearbetning 

av elektroplåt

• Transmissioner

–Höga varvtal, litet utrymme

• Batterier och motorer 

behöver andra metaller

• Räcker strömmen?

Råvarutillgång
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• Värdekedjorna 

förändras i takt med 

komponenterna 

Marknadsmässiga

Utmaningar elektrifiering:
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Källa: Svemin
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Artificiell intelligens
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Fortsatta utmaningar AI/digitalisering

• Data – finns mycket, men svårt att använda

• Organisering

• Integrerad kunskap

• Datasäkerhet
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Source: Digital Metal

Source: Velo3D

Source: Relativityspace

Additiv tillverkning
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Additiv tillverkning - industrialisering

• Positiva prognoser: 2019 års volymer väntas vara dubblade till 

2025 och femdubblade till 2030

• Trög industrialisering. Kundernas förtroende inte ”där” ännu.

• Områden i fokus just nu:

– ”Ekosystemet”

–Kvalitetssystem

–Pulver-, material- och processutveckling

–Miljö, hälsa och säkerhet
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Materialmodeller
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Research focus on developing a knowledge 
platform with models of mechanical properties 
and materials as well as implementing and 
using FEM models in product and process 
development.

• Collaboration between Solid Mechanics and 

Materials Science and Engineering, MSE, at KTH 

• Established 200101

• Director: Annika Borgenstam, MSE

• Co-Director: Per-Lennart Larsson, Solid 

mechanics

• Coordinator: Carl Dahlberg, Solid mechanics

Center for Mechanics and Materials Design, MMD



Multi length scale engineering approach
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