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2021 kommer tveklöst att gå till böckerna som 
ett av de mer turbulenta åren någonsin. Faktorer 
som material, priser, transporter och personal-
mående har påverkat oss långt över vad vi tidigare 
har sett. Därtill allt på en och samma gång. 

Därför är det nu extra glädjande att vi ser ett ljus 
i tunneln. Vi känner att vi börjar komma på banan 
igen med den tillgänglighet och kundservice som ni 
har rätt att förvänta er av oss. 

Vi har förbättrat våra system och stöd inom och 
mellan våra avdelningar för att en liknande perso-
nalsituation inte ska behöva uppstå igen. Även om 
tillgängligheten av material kommer att förbli en 
nyckelfråga över överskådlig tid så börjar nu våra 
lager att fyllas på och vi är, med få undantag, väl-
försedda på standardmaterial. Vi känner oss därför 
mycket bättre rustade att möta era behov än vad 
vi gjorde för bara ett halvår sedan.

Investeringarna i våra linjer är nu på plats. Vi har 
installerat automatisk emballeringsutrustning i vår 
klipplinje samt automatiska separeraxlar och bredd/
tjockleksmätare i vår slittlinje. Efter en uppstarts-
period löper dessa nu på i full fart och hjälper oss 
att effektivisera vår produktion.

Vi har under hösten haft ett betydande inflöde av 
material som varit försenat från verk, vilket har 
medfört långa ledtider på framför allt klippt material. 
Genom övertid, helgarbete och ett extra nattskift 
så har vi nu tagit oss över denna puckel och kommer 
inom kort att sänka vår ledtid till normal nivå.

Inför nästa kvartal ser vi just nu inga större 
förändringar. Bilindustrin lider fortfarande kraftigt 
av brist på flertalet komponenter. Samtidigt så 
har höga elpriser medfört att stålverk dragit ner 
produktion i sina ljusbågsugnar och tillverkare av 
Zink och Magnesium har halverat sin produktion. 
Vart detta slutar är nästintill omöjligt att sia om. 

Med vår personal åter och stärkta lager är vi nu 
väl rustade för befintliga och nya affärer. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Tobias Fischer, Försäljningschef 

Ett galet stålår!
Vi är alla eniga om att 2021 kommer att gå till historien 
som ett mycket speciellt år. Vi har sett enorma prisupp-
gångar på t.ex stål, plast, trä, elektronik och frakter, allt 
drivet av en stadigt ökande global efterfrågan.

Kommer detta att fortsätta? Ja, som det ser ut idag 
ser vi inga stora förändringar. Efterfrågan är fortsatt 
mycket hög inom många branscher och inför 2022 
räknas det med 3,5-4% tillväxt både i Sverige och EU.

Bilindustrin har haft ett tapp på grund av halvledarbris-
ten men just nu ser vi  både Volvo och Scania öka igen. 
Liksom övriga europeiska billtillverkare räknar båda med 
att fortsätta växa under 2022 för att möta efterfrågan 
och få ner de långa ledtiderna på nya bilar. Prognoser 
säger att leverantörer av halvledare är ikapp i mitten av 
2022 och att det då kan komma att öka ytterligare.

Samtidigt räknar många även med en positiv utveck-
ling i takt med att vaccineringen ökar och smittsprid-
ning minskar. Vi märker redan en stor ökning i aktivitet 
från både kunder och leverantörer. Nu jäklar vill man 
träffas och göra affärer igen! Äntligen!

I november ska USA ta beslut om sina skyddstullar 
och det finns risk att dessa tas bort, vilket kan leda 
till att europeiskt stål söker sig till USA där priserna 
faktiskt är högre än i EU. I dagsläget har vi sett att 
priserna stabiliserats i Europa och att de höga priserna 
i Asien har planat ut och sänkts något under de 
senaste veckorna. Just nu tror vi inte på några stora 
förändringar i Q1, men med stigande efterfrågan från 
bilindustrin och borttagna tullar i USA så finns det risk 
för ytterligare uppgångar under 2022.

Vi ska inte hymla om att vi haft det tufft under första 
halvåret och inte alltid varit en så bra leverantör som vi 
vill och ska vara. Nu har vi dock stärkt upp oss, både på 
personalsidan och med betydligt mer material i lager. Vi 
är väsentligt bättre rustade och förberedda för att ta 
nya affärer och framför allt, för att sköta våra befintliga 
kunder på bästa sätt. Nu känns det bra igen.

Richard Ralsgård, VD

VD summerar

Ljuset i slutet av tunneln
Marknadskommentar

Tobias Fischer, Försäljningschef

ZM90 typgodkänd enligt C3

ZM90 - godkänd enligt C3

ZM120 typgodkänd enligt C4

ZM120 - godkänd enligt C4 ZM310 - godkänd enligt C5

ZM310 typgodkänd enligt C5

Nu har vi C3, C4 och C5-certifikat på Magnelis® 
Efter långa och tuffa tester har ArcelorMittal äntligen fått certifikat även för korrosivitetsklass 
C3 och C4. Tidigare har ju ZM310 varit det enda varmförzinkade stålet som är C5-klassat. 
Familjen har nu blivit komplett vilket ger oss stor flexibilitet i vårt materialval.

ZM120 och ZM310 kommer fortsättningsvis att bli vår lagerstandard.

Typgodkännande med beslut om 
tillverkningskontroll  

  C900226 
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Stålplåt för kallformning belagd med  

Magnelis® ZM90 

Innehavare/Utfärdat för 

ArcelorMittal Europe - Flat Products 
1160 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG 

Produktbeskrivning 

Stålplåt för kallformning belagd med Magnelis® ZM90. Produkten tillverkas enligt EN 10346:2015 med 
stålkvaliter enligt tabell 1, 2 och 3 i standarden. Magnelis® ZM90 korrosionsskyddbeläggning består av en 
legering med zink, aluminium och magnesium. 

Avsedd användning 

Produkter och konstruktioner tillverkade av plåt för inom- och utomhusapplikationer. Produkter belagda med 
Magnelis ZM90 bedöms uppfylla korrosivitetsklass C3 enligt SS-EN ISO 12944-2 utifrån en bedömd livslängd 
på 15 år. 

Handelsnamn 

Magnelis® ZM90 

Godkännande 

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), (EKS): 

 
Beständighet Avdelning A, 16 § 
 
Detta typgodkännande omfattar inte stålplåt som ska prestandadeklareras och CE-märkas i enlighet 
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Tillhörande handlingar 

- 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: Ref nr. VAS-00347 och VAS-00740 inklusive appendix till avtalen, Kontrollorgan: Karlsruher 
Institut für Technologie. 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande. 
Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i 
enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande. 

Typgodkännande med beslut om 
tillverkningskontroll  

  C900227 
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Stålplåt för kallformning belagd med  

Magnelis® ZM120 

Innehavare/Utfärdat för 

ArcelorMittal Europe - Flat Products 
1160 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG 

Produktbeskrivning 

Stålplåt för kallformning belagd med Magnelis® ZM120. Produkten tillverkas enligt EN 10346:2015 med 
stålkvaliter enligt tabell 1, 2 och 3 i standarden. Magnelis® ZM120 korrosionsskyddbeläggning består av en 
legering med zink, aluminium och magnesium. 

Avsedd användning 

Produkter och konstruktioner tillverkade av plåt för inom- och utomhusapplikationer. Produkter belagda med 
Magnelis ZM120 bedöms uppfyll korrosivitetsklass C4 enligt SS-EN ISO 12944-2 utifrån en bedömd livslängd 
på 15 år. 

Handelsnamn 

Magnelis® ZM120 

Godkännande 

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), (EKS): 

 
Beständighet Avdelning A, 16 § 
 
Detta typgodkännande omfattar inte stålplåt som ska prestandadeklareras och CE-märkas i enlighet 
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Tillhörande handlingar 

- 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: Ref nr. VAS-00347 och VAS-00740 inklusive appendix till avtalen, Kontrollorgan: Karlsruher 
Institut für Technologie. 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande. 
Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i 
enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande. 

Typgodkännande med beslut om 
tillverkningskontroll  

  SC0559-13 
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Magnelis ZM310, Rostskyddsbeläggning 

Innehavare/Utfärdat för 

ArcelorMittal Flat Carbon Europe 
24-26, Boulevard d’Avranches, BE-1160, Luxembourg, LUXEMBOURG 
VAT nummer: LU19172014 
Hemsida: https://flateurope.arcelormittal.com/ 

Information lämnas av 

ArcelorMittal Flat Carbon Europe, Rue Verte Voie, 49, BE-4000 Sclessin, Belgien 
Tel: +32 4 236 31 99, E-mail: corinne.dieu@arcelormittal.com 

Produktbeskrivning 

Rostskyddsbeläggning, Magnelis ZM310, är en specialbeläggning bestående av en legering av zink, aluminium 
och magnesium. 

Avsedd användning 

Avsedd som korrosionsskydd på stålplåt i inom- och utomhusapplikationer. 
Korrosionsskyddet är lämpligt för korrosivitetsklass C5* enligt SS-EN ISO 12944-2  
angiven klass utifrån en bedömd livslängd på 15 år. 
 
* Se Kommentarer 

Handelsnamn 

Magnelis ZM310 

Godkännande 

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), (EKS): 

EKS 

Beständighet Avdelning A, 16 § 
Beständighet Avdelning G, 4 § 

Tillhörande handlingar 

- 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: Appendix daterat 2014-03-28, Kontrollorgan: Karlsruher Institut für Technologie. 
Kontrollavtal: 210-14-0161, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB. 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 



ArcelorMittal BE Group SSC AB
Blekegatan 7 
SE-652 21 Karlstad 
Sweden    

T +46 54 85 13 20
www.arcelormittalbegroup.se

oktober 2021

Flera av världens ståltillverkare jobbar nu för att nå ett klimatsmart stål. Så givetvis också ArcelorMittal.  
Många utvecklingsprojekt pågår, samlade under namnet XCarb®.

XCarb®- fossilfritt från ArcelorMittal
viktigt steg mot ett klimatsmart stål

Bildtext kanske?

XCarb® är ArcelorMittals varumärke för ett pågående globalt innovationspro-
gram av ståltillverkning riktat mot 100% CO2-neutral stålproduktion år 2050.
Under varumärket XCarb® samlar vi alla ArcelorMittals reducerade, låga och 
koldioxidsnåla produkter och ståltillverkningsprocesser.

Varumärket inkluderar XCarb® innovationsfond, XCarb® grönt stålcertifikat 
och XCarb® återvunnet och förnybart producerade produkter tillverkade 
genom skrotbaserade processer i en ljusbågsugn.

XCarb® grönt stålcertifikat utfärdas av ArcelorMittal Flat Products och 
möjliggörs genom de första, omfattande investeringarna som redan  
resulterat i betydande koldioxidbesparingar. 

Besparingarna aggregeras och verifieras därefter av oberoende DNV  
och omvandlas till XCarb® grönt stålcertifikat som görs tillgängliga  
för våra kunder.

Efter att vi fått vårt Magnelis® ZM120 certifierat med korrosivitetsklass  
C4, så kommer vi fortsättningsvis att lagerlägga format i S220GD +  
ZM120MAC.

Följande standardformat kommer att finnas tillgängliga:

  0.50 x 1250 mm
  0.60 x 1250 mm
  0.70 x 1250 mm
  0.90 x 1250 mm

Vid intresse eller andra behov så är ni mer än välkomna att kontakta en av 
våra duktiga säljare.

Mot bakgrund av de fördelaktiga egenskaperna hos Magnelis® så kommer vårt 
standardsortiment inom Aluzinc att reduceras något. Vi kommer att ha AZ150 
och till viss del AZ185 i lager, i vissa fall fall även med Sealing/Antifingerprint. 

Följande standardformat kommer att finnas tillgängliga:

  0.70 x 1250 mm
  0.90 x 1250 mm
  1.00 x 1250, 1500 mm

Vid intresse eller andra behov så är ni mer än välkomna att kontakta en av 
våra duktiga säljare.

Standardsortiment MAGNELIS® ZM120 Standardsortiment ALUZINK

1.00 x 1250 mm
1.25 x 1250 mm
1.50 x 1250 mm
2.00 x 1250 mm

1.25 x 1250, 1500 mm
1.50 x 1250, 1500 mm
2.00 x 1250, 1500 mm


