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Skape et mer livskraftig samfunn
gjennom nyskapende og effektiv
utvikling av naturressurser til
løsninger og produkter

Løfte lønnsomhet og fremme
bærekraft – skape verdier for
alle interessenter

1. Styrke posisjonen innenfor
lavkarbonaluminium

2. Diversifisere og vokse innenfor
fornybar energi

Utnytte muligheter der våre fortrinn passer med megatrendene
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Batterier
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Bærekraftig utvikling imøtekommer dagens
behov uten å ødelegge mulighetene for at
kommende generasjoner skal få dekket sine
behov.

- Brundtlandkommisjonen 1987
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Minimere eget
fotavtrykk

Skape sirkulære
verdikjeder

Hydros bærekraftsambisjoner er grunnlaget for framtidig posisjon og lønnsomhet
Strategier for å eliminere utslipp fra produksjon, bevare biologisk mangfold og
forbedre levevilkår og livsopphold der vi har virksomhet

Bryte med tradisjonelt kunde/leverandør-forhold, og skape strategiske
partnerskap som et verktøy for å redusere ressursbruk og utslipp.
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Levere aluminiumprodukter og -løsninger
med netto null karbonutslipp til kunder
innen 2050 eller tidligere
Det er definert teknologiløp for sirkulær
aluminium og primæraluminium for å
oppnå netto null karbonutslipp

Aluminiumprodukter med nær null
karbonutslipp vil være kommersielt
tilgjengelig fra 2022

Fjerne utslipp fra egen virksomhet
Mål om 30 % reduksjon i
utslipp innen 2030
Netto null karbonutslipp
innenfor kategori 1 og 2 innen
2050 eller tidligere

Redusere og unngå utslipp i
samfunnet ved hjelp av
klimavennlige løsninger
Viktige redskap: Økt produksjon av
fornybar energi, løsninger for
energilagring og bytte fra fossilt
brensel til grønt hydrogen
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Utvikling av teknologi for et pilotanlegg i industriell skala med en karbonfri produksjonsprosess innen 2030

• Hydro vil produsere de første kommersielle volumene
av aluminium med nær null karbonutslipp i 2022
• Dobling i bruken av brukt aluminiumskrap innen 2025
• Utvikling av verdikjeden for resirkulering fra
anskaffelser til produkter og kunder
• Er mulig takket være Hydros sorteringsteknologi og legeringskompetanse

• HalZero er Hydros egenutviklede teknologi (egnet
for nybygde smelteverk) basert på konvertering av
alumina til aluminiumklorid før elektrolysen
• En prosess der klor og karbon holdes i lukkede
kretsløp, noe som fører til en helt avkarbonisert
prosess for primæraluminium
• Har utviklet denne teknologien i labskala i fem år
• Veikart for pilottesting av HalZero i industriell
skala før 2030.

• Teknologi for CCS-løsninger som kan
etterinstalleres ved aluminiumverk som er i drift
• Egnet for avkarbonisering og for å sikre
verdiene knyttet til eksisterende smelteverk
• Det mest sannsynlige resultatet vil være en
kombinasjon av fangst av avgasser og direkte
luftfangst for å eliminere 10 % av utslippene
• Vil kreve offentlig finansiering og
partnerskap for industrialisering

• Vil kreve offentlig finansiering og partnerskap
for industrialisering
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I rute for å oppnå 30 % reduksjon i karbonutslipp innen 2030 og netto null innen 2050 eller tidligere

Klimagassutslipp – Hydro-eid
Millioner tonn CO2e

Utslippsreduksjon fram mot 2050
Bytte av drivstoff,
elkjeler, andre tiltak

11.3
~1.1

Elkjeler, strømmiks og
forbedringer i elektrolyseprosess

10.1
(-10%)
~2.4

2018
Utslipp fra elektrolyse

2025
Kraftproduksjon

7.9
(-30%)

Avkarbonisering
av kraftproduksjon

Bytte
til grønn
hydrogen

2030

Forbrenning av fossil brensel ved Alunorte

Ny teknologi og
karbonfangst
og -lagring

Netto null 2050
eller tidligere
Forbrenning av annet fossil brensel
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LINEÆR ØKONOMI

Utvinne
råmaterialer

Design

Produksjon

Forbruk

Avfall

Resirkulering

Energigjenvinning

Deponering
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SIRKULÆRØKONOMI

Redusere utslipp

Redusere ressursbruk

Redusere avfall

Innovasjon

Samarbeid

Vekst og arbeidsplasser

Strategiske partnerskap og verdikjedetankegang
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SIRKULÆRØKONOMI

Råmaterialer

Design

Materialvalg

Produksjon

Montering

Forbruk

Innsamling

Demontering

Vedlikehold
Design og materialvalg for å unngå kvalitetstap i resirkulering

Resirkulering
Renovere
Energigjenvinning

Demontering/reproduksjon

Deponering
Demontering og resirkulering

Innovasjon og samarbeid

Lukkede kretsløp?

Intensivere eller forlenge bruksfasen?

Erstatte produkt med tjeneste?
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Aluminium er en del av det grønne skiftet
Lettvektsløsninger, lavere fotavtrykk, resirkulering,
minimale vedlikeholdskostnader, end-of-life verdi

Utnytte digitale løsninger
Energi- og kostnadseffektivisering gjennom økt
automatisering og robotisering gjennom Hydro
PRO3 TM-digital tvilling

Kompetanseutvikling og samarbeid
Strategiske partnerskap og
kompetanseutvikling
nødvendig for å dra nytte
av aluminium

Samarbeid tidlig i design- og materialvalgfasen,
pilotering av nye løsninger, sertifiseringskrav og
standarder.

DARE2C
Our ambition is that our
aluminum-reinforced
environmental-friendly
concrete can become a
CONCRETE FOR THE FUTURE
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Raskeste vei til produkter
med nær null karbonutslipp
Aluminium med nær
null karbonutslipp
tilgjengelig fra 2022

Teknologi for brukt
aluminiumskrap klar for
industrialisering
Løsninger for å fjerne
prosessutslipp klar
for pilottesting

Ledende posisjon i markedssegmenter med høy vekst

Lang tradisjon for gode
resultater gjennom partnerskap

Skaper økt etterspørsel etter
grønnere produkter

Troverdighet til å søke om offentlig
finansiering og samarbeidspartner for industrialisering

Utvikler lavkarbon- og sirkulære
løsninger i samarbeid med kundene

Grønn finansiering

Skape like vilkår globalt – Incentiver til elektrifisering og avkarbonisering av næringer og markeder
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