
Anne-Lene Midseim, 

konserndirektør for samfunnsansvar, compliance og juridisk, Hydro

Kompetanseforum, Oslo, 31. mai 2017

Bærekraftsmål i

forretningsstrategien –
Hydros tilnærming til samfunnsansvar



Globalt aluminiumselskap, norsk forankring 
“…skape et mer livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser og produkter”

2

Aluminium

– fremtidens metall

Vannkraft

– evig fornybar

«grønn» energi

Engasjert i hele

verdikjeden

Bauksitt-

utvinning

Alumina-

raffinering

Primær-

aluminium

Resirk-

ulering

Bruksfase

Produkter

Halvfabrikata

Energi

Virksomhet i 40 land

– hovedbaser i tre land

111 år med

industriutvikling og

samfunnsansvar

Involvert



111 år med ansvarlig industriell utvikling
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For Hydro er ansvarlighet helt grunnleggende

Ansvarlighet og CSRSikkerhet og miljø

Safety performance 

(TRI) at industry benchmark

2.6*
Close reforestation gap

by 2020

On track

2020 ambition of a TRI rate 

below 2.0 and zero fatalities

In progress

Carbon-neutral from a 

life-cycle perspective

On track

* TRI rate for own employees 2016 – total recordable incidents per million hours worked
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Både for etterlevelsen av våre verdier og for å styrke vår konkurransekraft



Helse og 
sikkerhet

Juridisk risikoPolitisk risiko Menneske-
rettigheter

Klima og miljø Sosiale 

prosjekter

Samfunnsansvar er en integrert del av forretningsvirksomheten
Sparer risiko, kostnader, tid og omdømme



Hydros strategiske retning
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• Continue improvements drive

• Capture commercial opportunities

• Extend technology and innovation 

lead

• Turn leading HSE/CSR position 

into competitive advantage

• Deliver on fast-developing 

customer demands 

• Capitalize on strong climate 

position over time

• Further strengthen relative 

industry position

• Enhance market positions and 

high-grade portfolio 

• Mature selective growth projects 

for when time is right

Hydro improvement drive 

continues at full pace 

A solid platform for building 

an even stronger Hydro
Hydro aims to be climate 

neutral by 2020

Better

BNOK 

2.91)

Tilpasser våre konkurransefortrinn til de store drivkreftene og morgendagens globale utfordringer



Hydros tilnærming til UNSDG
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17 bærekraftsmål – minimere negativ innvirkning og maksimere positive bidrag

Hydros innvirkning Hydros positive bidrag

Biotop-justerende tiltak

Skogrehabilitering

Utslippsreduksjoner

i bruksfasen

Gruvedrift

Energibruk og utslipp i

egne industriprosesser

Vassdragsregulering

Omsette naturressurser 

til verdier som kommer 

lokalsamfunn til gode

Forskning, innovasjon 

og teknologiutvikling

Miljøpåvirkning: Vann, 

luft og avfall

Varig gjenbruk gjennom

resirkulering



Viktige pillarer i Hydros bærekraftsarbeid
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Rehabilitere regnskog for å 

bevare biologisk mangfold

Karbonnøytralt i et 

livsløpsperspektiv i 2020
Verdens mest energi- og

klimaeffektive aluminiumteknologi



Stadig flere stiller sterkere krav til bærekraft og ansvarlighet
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Myndigheter

og NGOer

Kunder og

sluttbrukere

Markeder og

investorer



En del av løsningen – vi gjør ord til handling
Industriell strategi, forretningsutvikling og klimaambisjoner hånd i hånd

Verdiskapende, 

klimavennlige 

investeringer

UBC resirkuleringslinje

Rolled Products, Germany

Automotive line 3

Rolled Products, Germany

Karmøy teknologipilot

Primary Metal, Norway
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Alunorte Fuel Switch

Bauxite & Alumina, Brazil

Karbonnøytral 2020

i et livsløpsperspektiv



✓ Big Data

✓ Robotic pot-tending

✓ Self-learning machines

✓ Advanced process control

✓ Predictability analysis

✓ Sensor technology



Hydro innvier ny produksjonslinje for avanserte bildeler i Tyskland

• Hydro leverer nær 1 million tonn aluminium årlig til bilindustrien, 

hvorav nærmere 1/3 er produsert i Norge

• Bilindustrien representer det raskest voksende

markedssegmentet for aluminium på grunn av unik letthet, 

formbarhet, korrosjonsbestandighet og uendelig resirkulerbarhet

• Europeisk bilindustri bruker i snitt 150-200 kilo aluminium per bil*, 

men mange avanserte bilprodusenter bruker betydelig mer per 

modell (f.eks. BMW, Audi, Mercedes, Porsche, JLR)

• Lettvektingstrenden er et resultat av strengere klimareguleringer

og krav fra bevisste sluttbrukere, og fører til at stadig flere

bilprodusenter melder seg på energidietten

• Ved å bruke aluminium forbedrer bilprodusentene også bilenes

karbonfotavtrykk i et livsløpsperspektiv, ettersom aluminium kan

resirkuleres utallige ganger uten kvalitetstap og med bare 5% av

energien det krever å produsere aluminium første gang
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Offisiell åpning 4. mai med 600 gjester fra Tyskland, Norge og internasjonalt

Hydro øker

sin produksjon av

avanserte bildeler

(Body-in-White) og

blir Europas nest 

største produsent



Verdens mest avanserte resirkuleringsanlegg
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Oppgraderer og skaper høyteknologiske sentra for resirkulering og gjenvinning

Neuss, Germany: 

Ny resirkuleringslinje

for brukte drikkebokser

45 mill Euro,

2016

Clervaux, Luxembourg:

Oppgradering av

resirkuleringsanlegg

10 mill Euro,

2016

Dormagen, Tyskland:

Skrapbehandling

og sortering

12,5 mill Euro,

2015



Skifte energikilde ved Alunorte – vinn-vinn for klima og finansielt
Hydro og Shell vil bringe naturgass til Pará

Skifte ut olje med naturgass

Mulighet på lang sikt:

Innenlandsk gass

Hydro og Shell samarbeider

om en samlet løsning for å 

bringe gass til Parà, 

inkludert LNG-forsyning, 

investering i infrastruktur

(terminal og rørledning), 

samt kostnadseffektiv drift 

av terminal og rørledning.

Løsningen vil være god 

finansielt og klimamessig og

bidra til økonomisk utvikling

i delstaten Pará

Flere gassalternativer til vurdering

Mellomlang sikt:

LNG import
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