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Hydro – energi- och  
aluminiumföretaget

Hydro är ett ledande industriföretag som skapar verksamheter och partnerskap 
för en mer hållbar framtid. Vi utvecklar industrier som är viktiga för människor 
och samhälle.

Sedan 1905 har Hydro förvandlat naturresurser till värdefulla produkter för  
människor och företag och skapat en trygg och säker arbetsplats för våra  
34 000 anställda på mer än 140 platser i 40 länder.

Idag äger och driver vi olika verksamheter och har investeringar baserade i  
hållbara branscher. Hydro finns genom sin verksamhet representerat i ett brett 
spektrum av marknadssegment för aluminium, energi, metallåtervinning,  
förnybar energi och batterier, där vi kan erbjuda unik kunskap och kompetens.

Hydro har åtagit sig att leda vägen mot en mer hållbar framtid och skapa mer 
livskraftiga samhällen genom att utveckla naturresurser till produkter och 
lösningar på innovativa och effektiva sätt.
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Detta är vår berättelse

Göra mer av mindre

Vi har alltid gjord affärer av en anledning. När Hydro 
grundades 1905 var målet att lösa en av världens största 
utmaningar på den tiden – att föda ett svältande Europa 
och få slut på hungern i världen.

Vårt syfte är fortfarande att skapa ett mer livskraftigt 
samhälle. Eftersom världen är annorlunda i dag, har 
våra metoder för att uppfylla det här målet också för- 
ändrats radikalt. Därför ser vi nu till att vår kunskap 
kan användas för att gå i täten och skapa industrier  
som är viktiga under många år framöver. Det kan vi 
bara lyckas med om vi arbetar tillsammans.

Vi hoppas att vi kan inspirera dig att hjälpa oss att  
skapa mer av mindre.

För att hantera klimatförändringarna måste världen 
producera och konsumera på nya sätt.

Vi måste producera mer av mindre.

Under de senaste 25 åren har mer än en miljard  
människor lämnat den extrema fattigdomen.

Utvecklingen av dessa samhällen kommer att kräva  
mer energi och material som aluminium, så att fler 
människor kan få en säkrare och bättre livsstil.

Därför måste världen arbeta på flera fronter:

•  Ta till exempel återvinning. Vi måste öka den och 
samtidigt se till att alla nya material köps in och 
tillverkas på ett etiskt sätt och med så små utsläpp 
som möjligt.

•  Vi måste ställa om världens energisystem från  
fossila till förnybara energikällor.

•  Denna omställning förändrar tillsammans med  
elektrifiering och digitalisering energilandskapet 
drastiskt.
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För Hydro innebär detta att vi måste öka användningen 
av återvunnet aluminium som redan är i omlopp. Vi 
måste skapa verksamheter och leveranskedjor som ser 
till att vi behåller återanvändbara resurser i slingan.

Vi måste investera i industrier som förorenar mindre.  
Vi anser att vi därigenom kan stödja en ökad efter-
frågan på varor samtidigt som vi minskar utsläppen.

Ökad urbanisering. Fokus på hållbarhet och övergång 
till elektrifiering. Detta är de megatrender som vi  
arbetar för att hantera inom Hydro.

Hydro har idag en unik position, eftersom vi kan ut- 
nyttja vår mer än hundraåriga erfarenhet av att för- 
vandla naturresurser till värdefulla produkter med 
fokus på en säker och inspirerande arbetsplats för  
våra 34 000 anställda på mer än 140 platser.

Vi växer inom förnybar energi och koldioxidsnål alu-
minium för att uppfylla behovet av varor och arbetar 
samtidigt för att minska utsläppen. Hydro har åtagit sig 
att leda vägen mot en mer hållbar framtid och skapa 
mer livskraftiga samhällen genom att utveckla natur- 
resurser till produkter och lösningar på innovativa och 
effektiva sätt.

Vi kan bara uppnå detta om vi samarbetar – material-
leverantörer, tillverkare, återvinningsföretag, pro- 
ducenter, konstruktörer och alla andra – genom vår 
dagliga konsumtion. Var med oss i vårt arbete att göra 
mer med mindre.

Vårt syfte är fort- 
farande att skapa  
ett mer livskraftigt 
samhälle
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Vad vi gör hos Hydro Extrusions

Hydro Extrusions är en världsledande aluminiumextruderingsverksamhet  
med runt 100 produktionsanläggningar i 40 länder och 20 000 anställda.  
Genom vår unika kombination av lokal expertis, globalt nätverk och oöver- 
träffad FoU-kapacitet kan vi erbjuda allt från standardprofiler till avancerad  
utveckling och tillverkning för de flesta branscher.
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Vad vi gör hos Hydro Rolling

Hydro Rolling är en ledande tillverkare av avancerade valsade aluminium-
produkter. Våra framgångar bygger på mer än 100 års erfarenhet och har 
stöd av ett starkt nätverk med europeiska valsverk i Tyskland och Norge med 
cirka 4 000 anställda. Vi betjänar bland annat bil-, bygg-, förpacknings- och 
konserv-, tryck- och e-mobilitetsmarknaderna.



08

Vad vi gör på Hydro Aluminium Metal 

Hydro Aluminium Metal är en ledande leverantör av extruderingstackor, valstackor, 
gjuterilegeringar, valstråd och högrenhetsaluminium med ett globalt produktions- 
nätverk om cirka 5 000 anställda. Med tillverkningsanläggningar för primär metall 
i Europa, Kanada, Australien, Brasilien och Qatar, samt återvinningsanläggningar i 
hela Europa och USA, bygger två tredjedelar av vår primära aluminiumproduktion  
på förnybar energi.
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Vad vi gör hos Hydro Energy

Hydro Energy har mer än 100 års erfarenhet av vattenkraft, och är en av de tre  
största operatörerna inom kraftproduktion i Norge med 200 anställda. Vi är också 
involverade i vindkraft i Norge och är en stor aktör på kraftmarknaden i Norden  
och Brasilien.
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Vad vi gör på Hydro Bauxite & Alumina

Hydro Bauxite & Alumina omfattar en av världens största bauxitgruvor och  
världens största aluminiumoxidraffinaderi, båda belägna i Brasilien. Detta är  
två viktiga råvaror i tillverkningen av vår aluminium. Våra 4 000 anställda  
arbetar vid gruvan i Paragominas och aluminiumoxidraffinaderiet i Barcarena.  
Dessutom marknadsför vi aluminiumoxid till externa kunder.
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Hydro är ett ledande industriföretag som strävar efter en hållbar framtid.  
Vårt syfte är att skapa mer livskraftiga samhällen genom att utveckla natur- 
resurser till produkter och lösningar på innovativa och effektiva sätt.


