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VÄlKOMMEN TIll 
STENA AlUMINIUM.
Vår uppgift är att hjälpa våra kunder till ökad framgång. Det gör vi genom att 
skapa långsiktiga relationer som bygger på flexibilitet, rätt kvalitet, leverans-
precision och en hög tillgänglighet på produkter och teknisk support. 

Stena Aluminium befinner sig på ett stycke historisk återvinningsmark i Älmhult. Sedan 1906 har vi arbe-
tat med resurshushållning och med full fart fortsätter vi utveckla aluminiumprodukter och service på 
samma plats. Grunden kommer alltid att vara vår produktion av kundanpassade aluminiumlegeringar i 
rätt kvalitet till gjuterier och stålverk i Norden, Tyskland samt andra marknader i Europa och världen i 
övrigt. Vårt hållbarhetsarbete står också alltid i fokus. Vi producerar allt aluminium genom återvinning 
vilket skapar stor miljönytta och vi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan. 

Som alla Stenabolag präglas vår kultur av ett kunddrivet affärsmannaskap hos alla våra medarbetare. 
För dig som är kund borgar detta för att vi är lyhörda, lyssnar och anstränger oss för att leverera det du 
som kund behöver när det gäller aluminiumprodukter och service. Att bygga ett långsiktigt förtroende 
är något som vi alltid har fokuserat hårt på.  

Under de senaste åren har vi genomfört stora satsningar som inneburit milstolpar för verksamheten.  
Vi har investerat närmare 200 miljoner i produktions- och miljöteknik som lägger grunden för en  
ökad aluminiumproduktion i framtiden och samtidigt minskar vår miljöpåverkan. Vi tar vara på vår  
spillvärme och distribuerar den som fjärrvärme i Älmhult. Vi blev först i Norden med att erbjuda 
leveranser av flytande aluminium. Vi har byggt upp teknisk support och utbildningar som skapar 
nya och ökade kundvärden. Hos oss på Stena Aluminium och inom koncernen pågår ett kontinuerligt 
forsknings- och utvecklingsarbete med syfte att ta fram såväl nya aluminiumlegeringar som nya  
miljö- och tekniklösningar.

Vi vill vara ett föredöme och slår oss aldrig till ro, utan fortsätter vår strävan att förbättra och förenkla 
allt vi gör. Framtidsförutsättningarna är goda. Aluminium är ett material med en mängd fantastiska 
egenskaper och är som klippt och skuret för ett hållbart samhälle. Alla prognoser pekar på en kraftigt 
ökad användning i framtiden. Vår målsättning är att fortsätta vara en ledande producent av aluminium 
genom återvinning. 

Tack för ditt förtroende!

Fredrik Pettersson
VD Stena Aluminium
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EN KOMPlETT lÖSNING

Hos Stena Aluminium produceras legeringarna 
mot kundspecifika krav. För oss är det viktigt att 
vi kan våra kunders, och deras kunders, processer. 
Idag producerar vi totalt cirka 450 kundanpassade 
aluminiumlegeringar till kunder framförallt inom 
fordons-, elektronik-, verkstads- och möbel- 
industrin. 

Legeringarna anpassas helt utifrån dina krav på  
analys, d v s vilka egenskaper produkten ska ha;  
ledningsförmåga, värmeledningsförmåga, 
korrosionsbeständighet, hållfasthet, polerbarhet, 
brottgräns, sträckgräns, skärbarhet, svetsbarhet 
etc.

JÄMN OCh hÖG KVAlITET

Våra smältugnar tar upp till 30 ton, vilket med 
modern teknik garanterar homogen kvalitet, även 
för stora kvantiteter. Våra  kvalitetskontroller från 
råvara till slutleverans borgar för en hög och jämn 
kvalitet. På så vis kan du som kund känna dig 
säker på att vi levererar rätt kvalitet för att ge dig 
rätt förutsättningar att möta dina kunders krav.

TEKNISK SUPPORT & UTBIldNING 

Vi erbjuder teknisk support inom process- och 
produktutveckling för ökad kvalitet och effektivitet. 

Det kan gälla optimering av produktegenskaper, 
nya legeringar samt optimering av smält- och 
gjutprocessen för att exempelvis minimera kassa-
tioner. Vi utför en mängd materialanalyser såsom 
kemisk analys, mikroskopi och hållfasthet. Vi kan 
även erbjuda rådgivning, support och utbildning 
vid dina kundarrangemang.

Vi erbjuder utbildningar inom exempelvis  
metallurgi, kvalitet, konstruktion och process. 
Dessa anpassas till dig som kund och efter 
deltagarnas förkunskaper. 

Några exempel på ämnen i utbildningar:  
Kvalitetspåverkan i gjutprocessen, Metallurgisk 
översikt, Aluminiumlegeringar, Konstruktion i 
aluminium, Aluminium och miljö. 

VI hJÄlPER VåRA KUNdER  
TIll ÖKAd FRAMGåNG

Vi driver egna projekt samt deltar aktivt i koncer-
nens olika forsknings- och utvecklingsprojekt 
för att hitta nya, kommersiellt och miljömässigt 
gångbara, lösningar. Parallellt driver vi även 
utvecklingsprojekt tillsammans med kunder, 
branschorganisationer, leverantörer samt 
universitet och högskolor. Allt för att våra kunder 
skall bli så konkurrenskraftiga och framgångsrika 
som möjligt.

VI lySSNAR, SEdAN 
lEVERERAR VI. ETT 
KOMPlETT ERBJUdANdE 
FÖR JUST dINA BEhOV.

1

Stena Aluminium har ett heltäckande kunderbjudande. Vi levererar 
högkvalitativa och kundanpassade aluminiumlegeringar. Dessutom 
erbjuder vi utbildning och rådgivning som också skapar unika mervärden 
för dig som kund. På så sätt hjälper vi dig att bli framgångsrik genom att 
få ut så mycket som möjligt av allt vi levererar.
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Det aluminium som lämnar vår fabrik i Sverige är dels råvara för gjutgods 
som används i bland annat bilar, lastbilar, telekommunikation, medicinsk 
utrustning och mängder av andra applikationer världen över, dels legerings-
ämne för stålproduktion. 

FRåN ÄlMhUlT TIll
hElA VÄRldEN.

På vår anläggning i Älmhult finns försäljning, inköp, produktion, 
administration, forskning och utveckling samt teknisk support. 
I Kolding finns försäljning.

2

Vår produktion av aluminium är förlagd till 
anläggningen i Älmhult i Sverige. Den tillstånds-
givna volymen för anläggningen uppgår till 
90 000 ton per år. Stena Aluminium omsätter 
årligen över en miljard SEK och sysselsätter  
över 100 personer.

STENA AlUMINIUM ExPANdERAR

I takt med att den globala användningen av  
aluminium ökar växer även Stena Aluminium. 
Våra kunders expansion på den globala  
marknaden är även vår expansion. 

Vi bygger vidare på våra långa kundrelationer 
och vi skapar ständigt nya relationer för att 
säkerställa en framtida expansion.

ÄLMHULT

KOLDING
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ETT SlUTET KRETSlOPP 
ÄR dEN BÄSTA 
lÖSNINGEN IdAG 
OCh I MORGON.

Stena Aluminium ska inom givna ekonomiska ramar utveckla arbetsmetoder 
och processer med hänsyn till miljön. Med god marginal och kontinuerliga 
förbättringar möter vi morgondagens miljökrav.

3

Våra produkter och tjänster är beprövade och 
svarar mot högt ställda krav när det gäller kvalitet 
och miljö. På så sätt kan vi möta marknadens 
behov och följa med i den snabba utvecklingen 
inom lagstiftning. Vår roll som kvalitetssäkrande 
partner utvecklas kontinuerligt. Marknadens 
ökade krav speglar och styr vår utveckling. 

CERTIFIERAd VERKSAMhET

Stena Aluminiums verksamhet är certifierad 
enligt ISO 9001, ISO 14001 och arbetsmiljö-
certifierad enligt AFS 2001. Systemen är en  
aktiv del i vårt dagliga arbete. 

SÄKERhETSFOKUS I hElA  
VERKSAMhETEN

Stena Aluminium bedriver ett strukturerat och 
målinriktat säkerhetsarbete som omfattar hela 
bolagets verksamhet. Säkerhet behandlas på 
olika slags möten och bland annat genomförs 
kontinuerligt så kallade safety walks. Nyckelvär-
dena för säkerhetsarbetet följs upp kontinuerligt.

ETISKA REGlER

Stena Aluminium har tagit fram etiska regler som  
kompletterar alla åtaganden vi levererar med våra  
produkter och vår service. Vi följer våra etiska 
regler och  gällande lagstiftning. Det är vårt ansvar 
att säkerställa att vi känner till alla tillämpliga 
lagar och gällande praxis.
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8. GJUTNING, EMBAllERING OCh lEVERANS
Den färdiga aluminiumprodukten levereras som tackor, flytande 
aluminium eller drops. Alla våra produkter märks och emballeras 
enligt kundens krav.

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

AlUMINIUM FÖR ETT  
hållBART SAMhÄllE.

1. KONSUMTION
Användningen av aluminium ökar konstant. Aluminium har 
många goda egenskaper och används till allt från köksgeråd 
och fönster till bilar och flygplan.

9. NyA PROdUKTER
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!

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 produktion.
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6. lEGERING / RAFFINERING
I legeringsugnarna får det smälta aluminiumet sin specifika och slutliga sammansättning för att uppnå slutproduktens 
egenskaper enligt våra kunders krav. Detta sker genom tillsatser 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. KVAlITETSKONTROll
Under hela processen tas löpande prover för 
att säkerställa rätt analys och säkra kundens 
krav. I vårt laboratorium gör vi materialanalyser. 
Tillsammans med teknisk support och utbildning 
ökar vi nyttan med användningen av återvunnet 
aluminium.

AlUMINIUM FÖR ETT  
hållBART SAMhÄllE.

3. MOTTAGNING ANKOMMANdE MATERIAl
Det första steget är att väga, kontrollera och klassa ankommande 
material. Dessutom säkerställer vi att materialet är fritt från 
radioaktivitet. Kvalitetsbedömningen sker enligt ett fyrtiotal 
råvaruspecifikationer. Råvaran som används i tillverkningen utgörs av 
aluminiumskrot i form av fabrikationsspill och uttjänta aluminium-
produkter.

4. PREPARERING
För optimal hantering i den fortsatta processen 
prepareras råvaran. Det rör sig om sortering, 
klippning, pressning och brikettering av alumini-
umspån. Utsorterat ”icke-aluminiumskrot” går till 
återvinning och emulsioner av olja och vatten från 
spånorna sänds till destruktion.

5. SMÄlTNING
Den bearbetade råvaran smälts i roterande tippbara smältugnar med 
oxyfuelbrännare. Salttillsats (natrium- och kaliumklorid) renar och 
skyddar metallen mot oxidation. Smältan förs över till legeringsugnar 

för färdigställande. Saltslagg skickas för omhändertagande. Rökgaser 

från smältugnarna leds till rökgasreningsanläggningen. 

2. åTERVINNING
Aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst. 
Återvinning av aluminium innebär en besparing på 95 % av 
energimängden som används vid tillverkning av aluminium 
från bauxit. En stor del av allt insamlat aluminium i Sverige 
återvinns hos oss i Älmhult.
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VI SATSAR  
På Ny TEKNIK  
OCh NyA IdéER.

VåRA VÄRdERINGAR  
STyR VåRT ARBETE

Vår verksamhet präglas av affärsmannaskap  
och en stark ambition att vara drivande avseende 
kvalitets- och miljöfrågor. Stena Metallkoncernens 
värderingar, Enkelt, Tryggt och Utvecklande, är 
vägledande i allt vi gör.

Sedan 1906, då verksamheten grundades i 
Älmhult, har kundnytta, kvalitet och resurshus-
hållning varit förenade i vår affärsverksamhet. 
Under de senaste åren har vi investerat närmare  
200 miljoner kronor i ny produktions- och miljö- 
teknik. Med avancerad rökgasrening, efterbränn-
kammare och ny skorsten kan vi producera mer 
för dig som kund och ändå minska vår miljöpå-
verkan jämfört med tidigare.

KUNd- OCh MIlJÖNyTTA  
hANd I hANd

Våra investeringar och utvecklingsprojekt har 
gett eko i vår omvärld. Vi är ensamma i Norden 
om att leverera flytande aluminium vilket skapar 
stora kund- och miljöfördelar. Varje fullastat 
ekipage med flytande aluminium sparar två ton 
koldioxidutsläpp!

Ett annat exempel är stora mängder spillvärme 
från vår produktion som återvinns och distribu-
eras som miljöklok fjärrvärme i Älmhult.

Under de senaste åren har vi tilldelats flera 
utmärkelser för vårt utvecklingsarbete: utsetts 
till Årets Metallåtervinnare i Sverige, tilldelats 
Älmhults Utvecklingspris samt E-Prize, det senare 
ett pris som Veckans Affärer och E.ON delar ut 
för kloka energilösningar som förenar innovation,  
miljö och goda affärer. Det är positivt att om-
världen uppmärksammar våra satsningar och 
utmärkelserna sporrar oss att bli ännu bättre.

lEdANdE FORSKNINGSSATSNING 

Stena Aluminium ingår i Stena Metallkoncernen 
som bedriver ett ledande forskningsprogram 
inom  återvinning. 2007 tog vi initiativ till en 
världsunik professur i materialåtervinning vid 
Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 

Flera av projekten rör utveckling av nya 
aluminiumlegeringar samt nya lösningar för 
avfallsminimering och hantering av restprodukter 
från produktion. Parallellt driver vi även utveck-
lingsprojekt tillsammans med kunder, leverantö-
rer, branschorganisationer samt universitet och 
högskolor för att stärka hela produktions- och 
logistikkedjan.

Innovativ återvinning är vår ledstjärna. Hos oss på Stena Aluminium och 
inom koncernen pågår ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete 
med syfte att ta fram såväl nya aluminiumlegeringar som nya miljö- och 
tekniklösningar.

5
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Stena Aluminium har  

en egen laboratorieverksamhet  

för materialanalyser. Detta bidrar 

till att vi skapar nya och ökade 

kundvärden samt ökad  

användning av återvunnet  

aluminium.
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Aluminium  används inom allt fler områden och den globala efterfrågan på 
återvunnet aluminium ökar för varje år. År 2010 hamnade världsproduktionen 
av aluminium på 52 miljoner ton, varav drygt 20%  återvunnet material. År 
2020 pekar prognoser mot hela 70 miljoner ton och att andelen återvunnet 
aluminium mer än fördubblas. 

åTERVINNING AV  
AlUMINIUM ÖKAR  
I BETydElSE.  

6

Återvinning av aluminium blir därmed allt 
viktigare, både miljömässigt och ekonomiskt. 
Därför arbetar vi kontinuerligt med att anpassa 
oss till den ökade efterfrågan. Vi investerar för  
att producera mer samtidigt som vi utvecklar 
våra aluminiumprodukter. 

åTERVINNING OCh MIlJÖNyTTA

Samarbetet med Stena Metallkoncernens återvin-
ningsbolag är betydelsefullt för Stena Aluminiums 
råvaruförsörjning. Detta gör det också möjligt att  
erbjuda helhetslösningar med en komplett återvin-
ningslösning för våra kunder. 

Som kund är du också med och skapar stor 
miljönytta. Vår produktion bidrar varje år till att  
undvika koldioxidutsläpp på över 550 000 ton  
per år. Så mycket hade utsläppen ökat om inget  
återvanns och samma mängd aluminium fram-

ställdes av helt nya råvaror ur jordskorpan. Det 
motsvarar miljöpåverkan av att årligen värma 
upp 1,2 miljoner svenska villor, så återvinningen 
skapar stor miljönytta. Tack för gott samarbete!

ETT SlUTET KRETSlOPP  
MEd STORA MIlJÖVINSTER

Genom att återvinna aluminium sparar vi 95% 
av den totala energimängden, jämfört med att 
framställa nytt aluminium ur bauxit.

Metallförlusten vid återvinning av aluminium 
är liten och kvaliteten på omsmält material så 
hög att det går att använda för nyproduktion via  
recirkulation nära nog i evighet. Ett slutet kretslopp, 
i ordets rätta bemärkelse. 75% av allt aluminium 
som någonsin producerats används fortfarande i 
samhället.
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7 STENA METAll-
KONCERNEN. NEN 
Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom 
alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och skapa nytta och värde för 
kunden. Vår återvinningsverksamhet bidrar varje sekund till en bättre hushållning med 
de naturresurser som finns i gruvor, skogar, marker, vatten och luft. Vi strävar 
också ständigt efter att utveckla hållbara transportlösningar inom alla våra  
verksamheter. Det är värden som kommer alla till nytta.

Dessutom förädlar och bedriver vi handel med stål och aluminium,  
vi handlar med olja och metaller på den internationella marknaden  
och vi bedriver finansverksamhet.

Vår koncern är en del av Stenasfären som består av  
de tre moderbolagen Stena AB (publ), Stena Sessan AB  
och Stena Metall AB.

Vi finns på  

cirka 250 platser 

 i 13 länder. 

Stena Metallkoncernen bedriver även 
verksamhet i USA, Thailand och Kina. 
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ÅTERVINNING
Koncernen bedriver återvinning på fem  geografiska 
marknader under namnet Stena Recycling. Avfall  
från hela samhället förädlas på någon av de cirka  
175 anläggningarna och säljs till stål- och metallverk, 
pappersbruk  samt andra slutkunder världen över. 
www.stenarecycling.com 
www.stenametalinternational.com

TRADING
Stena Metal Inc. bedriver handel med skrot, tackjärn, 
järnsvamp och färdiga stålprodukter. Bolaget bedriver 
verksamhet i USA, Thailand och Kina. 
www.stenametall.com 

ELEKTRONIKÅTERVINNING
Uttjänt elektronisk och elektrisk utrustning insamlas, 
bearbetas och återvinns på 20 Stena-anläggningar i 
åtta länder. 
www.stenatechnoworld.com 

ALUMINIUM
Stena Aluminium är Nordens ledande producent av 
aluminium genom återvinning. Kunderna återfinns 
inom aluminiumgjuteri- och stålindustrin. 
www.stenaaluminium.com

STÅL
Stena Stål har anläggningar i Sverige och Norge och 
erbjuder ett brett sortiment av stålprodukter samt 
för behandling av  stålprodukter och figurskuren plåt. 
www.stenastal.se

OLJA
Stena Oil är Nordens största leverantör av  
bunkerolja och bedriver  verksamhet i Norden  
samt utanför Västafrika.  
www.stenaoil.com

FINANS
Affärsområde Finans bedriver finansiell  
verksamhet och intern bankverksamhet  
inom koncernen. 
www.stenametall.com

VERKSAMhETSÖVERSIKT
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STENASFÄREN. EN 
låNGSIKTIG ÄGARE.

FÄRJElINJER

REdERI
OFFShORE-
dRIllING

FASTIGhETER FINANS

åTERVINNING,  
MIlJÖ OCh hANdEl

AdACTUM

STENA METAll- 
KONCERNEN:

•	 ÅTERVINNING

•	 ELEKTRONIK-	
ÅTERVINNING

•	 TRADING	

•	 ALUMINIUM

•	 STÅL

•	 OLJA

•	 FINANS

Stenasfären utgörs av tre koncerner som är helägda av familjen 
Sten A. Olsson: Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall 
AB. Tillsammans utgör de en av de största familjeägda företags-
grupperna i Sverige, med verksamhet över hela världen.

8
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MER ÄN 70 åRS hISTORIA  
På 20 SEKUNdER.
Stena Metallkoncernen bildades 1939 när Sten A. Olsson startade företaget 
Sten A Olsson Metallprodukter. 1946 köpte han sitt första fartyg och under 
åren blev sjötransporter en allt viktigare del av verksamheten. 

Under 70 år har vi tagit fram lösningar och innovationer till nytta för 
kunder, miljö och samhälle, inom alla Stena Metallkoncernens verksam-
hetsområden. 

1998 förvärvades Gotthard Nilsson. Verksamheten i Älmhult har anor 
tillbaka till 1906 och sedan 1949 har vi producerat aluminium.
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VISSTE dU ATT ...
•	 Genom	att	återvinna	aluminium	sparar	vi	95%	av	den	totala	energi-

mängden, jämfört med att framställa nytt aluminium ur bauxit.

•	 Varje	år	bidrar	vi	till	att	undvika	550	000	ton	koldioxidutsläpp	 
vilket motsvarar miljöpåverkan av att värma upp över en miljon 
svenska villor i ett helt år. 

•	 75%	av	allt	aluminium	som	någonsin	producerats	används	 
fortfarande i samhället!

•	 Återvinning	av	en	enda	aluminiumburk	sparar	energi	som	 
motsvarar TV-tittande i en timme om dagen i en hel månad!

•	 Vi	värmer	motsvarande	1	200	villor	i	Älmhult	per	år	genom	vår	
värmeåtervinning.

!

Bilden visar Stena Aluminiums anläggning i Älmhult. 



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

Stena Aluminium AB
Gotthards Gata 5  
Box 44
SE-343 21 Älmhult, Sverige
Tel +46 10 445 95 00
Fax +46 476 124 04
info@stenaaluminium.com
www.stenaaluminium.com


