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Fredrik Pettersson, VD Stena Aluminium

Du får även en partner som bidrar till att  
utveckla och marknadsföra användningen  
av aluminium som det naturliga materialet i 
produkter, komponenter och konstruktioner. 

Genom nära samarbeten med universitet  
och andra institutioner och tillsammans med  
kunder och kunders kunder utvecklar vi såväl 
befintliga som nya legeringar för befintliga  
och nya applikationer. 

Att Stena Aluminium är en del av Stena Me-
tallkoncernen ger ytterligare värden för dig som 
kund. I samarbete med vårt systerbolag  
Stena Recycling kan vi hjälpa ditt företag  
med återvinning av alla avfallsslag, optimerad 
resurshantering och stärka hela ditt hållbar-
hetsarbete. Inom koncernen har vi även tillgång 
till en gedigen kompetens inom Forskning och 
Innovation. 

Allt för att bidra till din framgång – både idag  
och imorgon. 

Tack för förtroendet! 

Att hjälpa våra kunder till ökad framgång är 
Stena Aluminiums främsta uppgift. Det gör vi 
genom nära och långsiktiga partnerskap som 
bygger på rätt kvalitet, hög leveransprecision 
och flexibilitet kombinerat med vår material-
kompetens. Vi har ett genuint intresse för att 
optimera egenskaperna och värdet av din  
aluminiumlegering, både för din process och 
den slutliga komponenten. Att vi producerar allt 
aluminium genom återvinning ger ytterligare 
värden i form av stor miljönytta vilket stärker 
ditt bidrag till en cirkulär ekonomi och ett  
hållbart samhälle. 

Som kund till Stena Aluminium får du tillgång  
till decenniers erfarenhet av återvinning och 
framställning av aluminium. Vårt smältverk  
har legat på samma plats sedan 1949 men  
processer och tekniken uppdateras kontinuerligt. 
Under ett antal år har vi investerat 300 miljoner 
kronor i produktions- och miljöteknik som  
möjliggör en ökad aluminiumproduktion och 
samtidigt minskar vår miljöpåverkan på många 
områden. Vi tar vara på vår spillvärme och  
levererar den som fjärrvärme i Älmhult. Vi har 
genomfört över 2 000 leveranser av flytande 
aluminium vilket vi var först med och  
fortfarande är ensamma om i Norden. När du 
behöver teknisk kompetens, stöd i produkt- och 
processutveckling eller hjälp med frågor inom 
metallurgi är vår expertis alltid nära dig. 

Med Stena Aluminium får du en engagerad  
partner som bidrar i arbetet med att driva 
branschfrågor i en positiv riktning, både vad  
gäller nationella frågor och frågor som avgörs  
på internationell nivå, såsom EU-lagstiftning.  

VÄLKOMMEN TILL  
STENA ALUMINIUM 

Aluminium är ett perfekt material i det cirkulära samhället. Det är lätt, hållbart, och  
enkelt att forma. Det passar bra i såväl designföremål som industriella komponenter.  
Och inte minst, aluminium går utmärkt att återvinna – om och om igen. 



DET HÄR ÄR 
STENA ALUMINIUM AB

VERKSAMHET

Stena Aluminium är Nordens ledande 
producent av aluminiumlegeringar från 
återvunnen råvara. 

Vi tillverkar upp emot 300 olika 
aluminiumlegeringar för aluminium- 
gjuterier i Norra Europa. Utöver 
aluminiumlegeringarna hjälper vi till 
med tekniska frågor inom metallurgi, 
material och processer samt marknads- 
påverkan och hållbara affärslösningar. 
Tillsammans med våra kunder skapar  
vi lösningar som underlättar och 
effektiviserar vardagen och verksam-
heten, vilket i slutändan stärker 
konkurrenskraften för våra kunder och 
kunders kunder. 

För att vara en långsiktigt hållbar 
affärspartner gör vi kontinuerligt nya 
investeringar i vår verksamhet. Vi 
arbetar med ständiga förbättringar för 
att skapa en effektiv, miljöanpassad 
produktion och en värdeskapande 

hantering av såväl råvara som avfall.  
Vi strävar ständigt efter att minska 
verksamhetens miljöpåverkan. 

Hela verksamheten genomsyras av  
ett stort fokus på miljö och säkerhet  
och kännetecknas av en god, säker och 
utvecklande arbetsmiljö. 

Stena Aluminium bedriver sin  
produktion i Älmhult där rötterna går 
ända tillbaka till 1906 när Gotthard  
Nilsson etablerade återvinningsverk-
samhet i Älmhult. Då anläggningen  
ligger i centrala Älmhult har bolaget  
under många år investerat omfattande  
i sina miljöförutsättningar för att vara 
en ”God Granne” i samhället. 

Den tillståndsgivna volymen för  
anläggningen uppgår till 90 000 ton per 
år. Stena Aluminium omsätter årligen 
över en miljard SEK och sysselsätter 
över 100 personer. 

Vår vision: Vi är branschledande i Europa avseende hållbarhet och nöjda kunder.  
Vår affärsidé är att vi är en långsiktig partner till aluminiumgjuterier och deras kunder.  
Genom operationell excellens tillhandahåller vi återvinningsbaserade aluminiumlegeringar  
och värdeskapande tjänster. 

1906–1949
Verksamheten i Älmhult har anor 
tillbaka till 1906 då Gotthard  
Nilsson startade en verksamhet  
som gick ut på att återvinna  
förbrukade varor. Under lång tid var 
återvinning av både metaller och 
textilier en viktig del av verksam-
heten. 1949 startade produktionen 
av aluminiumlegeringar. 

1998 förvärvar Stena Metall- 
koncernen Gotthard Nilsson som  
då hade verksamhet över stora 
delar av landet. Aluminiumverk-
samheten i Älmhult byter senare 
namn till Stena Aluminium. 

Nya smältugnar med innovativ 
världsunik teknik installeras.  
De nya ugnarna gav ökad kapacitet, 
bättre möjligheter att förädla  
aluminiumskrot, förbättrad arbets-
miljö och minskad energiåtgång. 

Leveranser av flytande aluminium 
inleds, med hjälp av specialbyggda 
stora termosar. Kundens energi- 
förbrukning minskas då aluminiumet 
inte behöver smältas innan det  
används i produktionen. Varje  
leverans av flytande aluminium  
sparar upp till två ton koldioxidut-
släpp tack vare energibesparingen. 

1998 2001 2008

1906
INNOVATIV ÅTERVINNING  
I ÄLMHULT SEDAN
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Ett eget laboratorium för material-
analyser invigs. Detta bidrar till  
nya och ökade kundvärden och 
ökad användning av återvunnet 
aluminium. 

De största miljöinvesteringarna i 
bolagets historia genomförs. Nytt 
”state of the art” rökgasrenings-
system installeras för att reducera 
miljöpåverkan mot tidigare trots 
ökad produktion. Senare under året 
tas anläggningen för leveranser  
av spillvärme till fjärrvärmenätet  
i Älmhult i bruk i ett samarbete  
med E.ON. 

Under 2016 togs en ny anläggning 
för återvinning av aluminium ur 
saltslagg i bruk. Saltslagg är  
restprodukten från aluminium-
framställning. Genom att kyla ned 
saltslaggen utvinns aluminium ur 
slaggen och den saltslagg som blir 
kvar kan återvinnas. 

Del 1 av nya materialhallar invigs 
vilket betyder att stora delar av 
materialhanteringen flyttar in  
under tak. Mer verksamhet under 
tak ger en mängd fördelar när det 
gäller kvalitet, säkerhet och miljö. 

2011 2012 2016 2017

CERTIFIERAD VERKSAMHET 

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 & ISO 14001. 
Därutöver är verksamheten certifierad enligt OHSAS 
18001 för arbetsmiljön. 
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EN DEL AV STENA  
METALLKONCERNEN 

Stena Aluminium ingår i Stena Metallkoncernen som bedriver verksamheter inom åtta  
affärsområden på cirka 200 platser i tio länder. Koncernens drygt 3 000 medarbetare  
jobbar varje dag tillsammans med tusentals kunder för att skapa nya värden som alla  
tjänar på – företagen, miljön och samhället i stort. Stena Metallkoncernens återvinnings- 
bolag återvinner varje år fem miljoner ton avfall. De olika bolagen förser samhället med  
nödvändiga råvaror, stålprodukter och marina bränslen. Med forskning och utveckling  
arbetar koncernen för att möta framtidens utmaningar. 

Stena Metallkoncernen är en del av Stenasfären, en av Sveriges största familjeägda  
företagsgrupper med verksamhet över hela världen. 

”Att ta hand om varandra och om miljön är att  
verka i harmoni. Problem löser man tillsammans.  
Det är drivkraften bakom all utveckling.” 

Dan Sten Olsson, koncernchef för Stena AB (publ.)  
och styrelseordförande för Stena Metallkoncernen 





STYRKAN I VÅR KULTUR

På Stena Aluminium tror vi på styrkan i att jobba tillsammans. Med kunden,  
med varandra, med andra intressenter som vi kommer i kontakt med. Vi vill  
skapa värde varje dag och så har det varit sedan starten. 

Genom goda samarbeten kan vi utveckla såväl våra kunders som vår egen affär. 

HUR VI AGERAR GENOMSYRAS AV VÅRA TRE KÄRNVÄRDEN. 

Vi verkar i nära samarbete med våra kunder, som får  
kundanpassad hjälp utan onödig byråkrati.

ENKELT1
Vi strävar efter långsiktiga, bärkraftiga relationer som  
bygger på vår kunskap och expertis. 

TRYGGT2
Genom att handla proaktivt och anpassa oss efter nya  
krav från kunder och samhället skapar vi nya värden. 

UTVECKLANDE3
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KUNDANPASSADE
ALUMINIUMLEGERINGAR 

Våra produkter är kundanpassade aluminiumlegeringar framställda genom återvinning. 

Våra processer, som hela tiden vidareutvecklas, 
omfattas av noggranna kvalitetskontroller och 
omfattande analyser: från det att vi tar emot  
råvaran, under hela bearbetnings- och produk-
tionsprocessen och ända fram till kunden. Alla 
dessa moment är grunden till höga betyg från 
våra kunder på rätt och jämn kvalitet samt hög 
leveransprecision. 

Alla aluminiumlegeringar anpassas utifrån  
kundens krav på vilka egenskaper produkten  
ska ha. 

Våra legeringar används framför allt inom  
fordons-, elektronik-, verkstads- och möbel- 
industrin. Vi producerar ett par hundra olika  
legeringar med varierande egenskaper när  
det gäller ledningsförmåga, värmeledning,  
korrosionsbeständighet, hållfasthet, poler- 
barhet, brottgräns, sträckgräns, skärbarhet, 
svetsbarhet – och mycket, mycket mera. 

Vi kan leverera alla legeringar i form av  
tackor eller flytande aluminium. Tackorna  
staplas i buntar som bandas ihop två och  
två för effektivare hantering. 

Stena Aluminium är den enda leverantören i  
Norden som levererar flytande aluminium till  
industrin. Leveranserna sker i specialbyggda  
termosar om åtta ton aluminium vardera och  
varje bil transporterar tre termosar. Tempera- 
turen på aluminiumet i termosen är anpassad  
efter kundens behov och kan därför användas  
omgående i kundens produktion. Stora mäng-
der energi sparas genom att kunden slipper 
smälta ner aluminiumtackor, vilket innebär att 
varje leverans av flytande aluminium ger två 
ton mindre koldioxidutsläpp.

VARJE LEVERANS AV FLYTANDE 
ALUMINIUM GER TVÅ TON MINDRE 
KOLDIOXIDUTSLÄPP.

2 ton



LASTNING AV FLYTANDE ALUMINIUM 

Stena Aluminium är ensamma i Norden om att erbjuda  
leveranser av flytande aluminium. Stora mängder energi  
sparas genom att kunden får en produkt som kan användas 
direkt, utan att först behöva smältas.



Aluminium är det tredje vanligaste grundämnet 
och den vanligaste metallen i jordskorpan. 

Ny aluminium utvinns från bauxit som inne- 
håller aluminiumoxid. Bauxiten bryts från jord- 
skorpan och därefter utvinns aluminiumoxiden 
som löses upp genom en avancerad och 
energikrävande process. Ren, smält aluminium 
separeras från aluminiumoxiden under 
processen och förädlas till primäraluminium. 

Aluminium är en metall som är lätt, formbar, 
stark och korrosionsbeständig. Metallen har en 
låg densitet vilket gör det möjligt att använda 
den i många olika konstruktioner och tillämp-
ningar. Användningsområdena sträcker sig från 
små husgeråd, som skålar och kastruller, till 
stora och kraftigt belastade konstruktioner 
som komponenter för fordonsindustrin. Inom 
fordonsindustrin bidrar aluminium till en lägre 
vikt på fordonen, som leder till en lägre bränsle- 
förbrukning och därmed lägre miljöpåverkan. 
Aluminiumets goda korrosionsbeständighet är 
särskilt lämpligt i byggbranschen då det ger 
längre livslängd och låga underhållskostnader på 
exempelvis tak, fasadplåtar och fönsterprofiler. 

Aluminium är ett hållbart material som går att 
återvinna ett oändligt antal gånger utan att 
metallen förlorar sina egenskaper. Idag är över  
75 % av all aluminium som någonsin framställts 
fortfarande i bruk. Återvinning av aluminium 
skapar miljönytta i flera led. Tack vare möjlig- 
heten att återvinna hamnar en mindre andel av 
samhällets restprodukter på deponi vilket 
reducerar förbrännings- och deponikostnaderna. 
Dessutom förbrukar processen av aluminium-
produktion genom återvinning endast fem 
procent av den totala mängd energi som krävs 
vid utvinning av aluminium från bauxit. 

Med en hållbar produkt baserad på återvin-
ning bidrar Stena Aluminium till att stärka sina 
kunders kunders hållbarhetsintressen. Stena 
Aluminium bedriver också ett eget hållbarhets-
arbete där inte bara de uppenbara aspekterna 
som energi och avfall hamnar i fokus, utan även 
de sociala frågorna som bygger ett hållbart 
företag. 

SÅ BIDRAR ALUMINIUM TILL 
ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Aluminium producerat hos Stena Aluminium i Älmhult är en viktig del i ett 
hållbart kretslopp. Aluminium kan återvinnas ett obegränsat antal gånger 
utan att metallen förlorar sina egenskaper. 



ALUMINIUM ÄR ETT HÅLLBART MATERIAL.  
AV ALL GLOBALT PRODUCERAD ALUMINIUM 
ÄR 75 PROCENT FORTFARANDE I BRUK.
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STENA ALUMINIUM  
OCH SAMHÄLLET

Aluminium är på stark frammarsch som material sedan decennier tillbaka.  
Här kan du läsa mer om användningen i samhället, miljönyttan och några  
av de olika stegen i Stena Aluminiums produktionsprocess. 

Användningen av aluminium ökar konstant. Aluminium  
är ett hållbart material med många goda egenskaper  
och används till allt från köksgeråd och fönster till bilar  
och flygplan. 

1
KONSUMTION

Aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst. 
Återvinning av aluminium innebär en besparing på 95 procent  
av energimängden som används vid tillverkning av aluminium 
från bauxit. En stor del av allt insamlat aluminium i Sverige 
återvinns hos oss i Älmhult. 

2
ÅTERVINNING

Det första steget är att kvalitetskontrollera ankommande 
material. Dessutom säkerställer vi att materialet är fritt från 
radioaktivitet. Råvaran som används i tillverkningen utgörs  
av aluminiumskrot i form av fabrikationsspill och uttjänta 
aluminium produkter som till exempel fälgar. 

3
MOTTAGNING ANKOMMANDE MATERIAL

För optimal hantering i den fortsatta processen bearbetas 
och prepareras vissa råvaror, med det menas att råvaran till 
exempel pressas eller briketteras för bästa möjliga effekt vid 
smältning. Utsorterat ”icke aluminiumskrot” går till anpassad 
återvinning och emulsioner av olja och vatten från spånorna 
sänds till destruktion. 

4
PREPARERING

Den bearbetade råvaran smälts i roterande, tiltbara smält- 
ugnar med oxyfuelbrännare. Salt (natrium  och kaliumklorid) 
tillsätts för att rena och skydda metallen mot oxidation. 
Smältan förs sedan över till legeringsugnar för legering. 
Saltslagg skickas för omhändertagande. Rökgaser från 
smältugnarna leds till rökgasreningsanläggningen. 

6
SMÄLTNING

Under hela processen tas löpande prover för att säkerställa 
rätt analys och säkra kundens krav. I vårt laboratorium gör  
vi materialanalyser. Tillsammans med vår tekniska kompe-
tens ökar vi och kunderna nyttan med användningen  
av återvunnet aluminium. 

5
KVALITETSKONTROLL
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I legeringsugnarna får det smälta aluminiumet sin specifika 
och slutliga sammansättning för att uppnå slutproduktens 
egenskaper enligt våra kunders krav. Detta sker genom till-
satser av legeringsämnen, främst kisel och koppar. Med hjälp 
av kväv  och klorgas renas smältan. Föroreningar och slagg 
rakas ur och återvinns i processen. Den rökgas som alstras 
leds till rökgasreningsanläggningen. 

7
LEGERING/RAFFINERING

Den färdiga aluminiumprodukten levereras främst i form  
av tackor men också i flytande form. Alla våra produkter 
levereras enligt kundens specifika krav. 

8
GJUTNING, EMBALLERING 
OCH LEVERANS

Återvunnet aluminium blir till sist nya kvalitetsprodukter  
i samhället. Om och om igen. En kasserad wokpanna kan  
bli en del i en miljöbil eller något annat som efterfrågas! 

9
NYA PRODUKTER

Vår spillvärme från produktionen distribueras till Älmhults 
fjärrvärmenät och kan värma motsvarande 1 200 villor  
året om. 

10
SPILLVÄRME

Saltslaggen, som är ett avfall, kyls snabbt ned i en innovativ process för att därefter kunna återvinna det aluminium som följt 
med saltslaggen från smältugnarna. Den resterande saltslaggen bearbetas hos en extern leverantör där saltet återvinns för  
att komma tillbaka till vår produktion igen och där återstående aluminiumoxid går till användning i cementindustrin. Därmed 
blir det ingen deponi av vårt avfall saltslagg. 

11
SALTSLAGG OCH SALT 



Stena Aluminium AB
Gotthards gata 5
SE-343 21 Älmhult, Sverige
Tfn +46 10 445 95 00
Fax +46 476 124 04
info@stenaaluminium.com
www.stenaaluminium.com

Du återvinner väl 
broschyren när du inte 
behöver den längre?  
Varje ton returpapper 
sparar 14 träd!


