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Gränges möjliggör aluminiumlösningar med klimatavtryck 
nära noll genom att investera 52 MUSD i utökat 
återvinnings- och gjutningscenter
Gränges kommer att investera 52 MUSD för att utöka sin återvinnings- och gjutningsverksamhet i 
Huntingdon, Tennessee. Investeringen kommer att möjliggöra lansering av aluminiumlösningar med 
ett klimatavtryck som är nära noll 2024, för att möta den växande efterfrågan på hållbara produkter i 
Nordamerika. Det nya centret kommer att drivas med förnybar elektricitet, som en del av Tennessee 
Valley Authority:s (TVA) Green Invest Program.

Investeringen kommer att leda till betydande kostnadsbesparingar och bidra positivt till Gränges rörelseresultat och 
avkastning på sysselsatt kapital från och med 2024. Den kommer också att leda till ett lägre klimatavtryck genom 
användning av förnybar elektricitet och ökad återvinning. 

– Hållbarhet och återvinning är två kritiska delar i vår affärsmodell och de är starka drivkrafter för vår långsiktiga 
konkurrenskraft och värdeskapande. Vi har en mycket hög ambitionsnivå inom dessa områden. Med denna investering 
kommer vi att uppfylla våra kunders förväntningar på klimatomställning inom vår verksamhet och ligga i framkant när 
det gäller att erbjuda lösningar som är tydligt differentierade ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Jörgen Rosengren, VD 
och koncernchef, Gränges. 

För att producera aluminiumlösningar som har ett klimatavtryck som är nära noll, det vill säga maximalt 1 ton CO2e per 
ton aluminium, kommer det nya återvinnings- och gjutericentret att använda den senaste tekniken för 
induktionssmältugnar i kombination med helelektriska glödgningsugnar. Förnybar elektricitet kommer att användas för 
att driva all utrustning och efterföljande produktionsprocesser, genom samarbete med Carroll County Electric och TVA 
Green Invest Program. 

– Gränges ambitiösa hållbarhetsstrategi i kombination med våra kunders plattformar driver storleken och hastigheten på 
våra investeringar. Denna investering bygger på Gränges Americas strategi för aluminiumfolie och understryker vårt 
strategiska fokus och engagemang för att utveckla hållbara produkter och lösningar, säger Patrick Lawlor, President 
Gränges Americas. 

Investeringen beräknas ta cirka två år att genomföra och Gränges Americas portfölj med produkter som har ett 
klimatavtryck som är nära noll kommer att vara tillgänglig från mitten av 2024 med en uppskattad kapacitet på 25 kton. 
Den totala produktionskapaciteten i Gränges Americas kommer fortfarande att vara 260 kton färdig produkt efter 
investeringens slutförande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oskar Hellström, CFO och vice VD

, tel: +46 8 459 59 00oskar.hellstrom@granges.com

Brad Thomas, VP Strategy, Sales & Marketing Gränges Americas 
, tel: +1 615 815 9492 brad.thomas@granges.com
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Om Gränges
Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter 
och lösningar. Företaget erbjuder avancerade material som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och 
prestandan i slutprodukterna. Gränges innovativa teknik har förändrat industrin i mer än 125 år, och företaget har 
ledande positioner inom valsade produkter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda 
nischapplikationer. Gränges har produktionsanläggningar och bedriver försäljning på tre kontinenter, Asien, Europa och  
Amerika. Den årliga produktionskapaciteten uppgår till 570 kton. Gränges har 2 600 medarbetare och aktien är noterad 
på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.
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