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Pressmeddelande från AFRY

Metsä Board investerar för at möta ökad efterfrågan på
hållbart producerade förpackningsmaterial
AFRY har fått förtroendet som ingenjörspartner när Metsä Board i Husum
investerar för att öka produktionen av falskartong. Detta för att möta den
växande efterfrågan på hållbart producerade förpackningsmaterial.
Investeringen beräknas leda till en ökad produktionskapacitet på cirka
200 000 ton.

Konsumenternas miljömedvetenhet har ökat efterfrågan på träfiberbaserade produkter
och förpackningar, som exempelvis hopfällbar kartong, ett område där Metsä Board är
en ledande aktör i Europa. För att möta den växande efterfrågan investerar Metsä
Board nu mot en mer hållbar produktion med ökad produktionseffektivitet och
miljöprestanda. Metsä Boards totala investeringsvärde är cirka 210 miljoner euro.

- Vi ser värdet i att få dra nytta av AFRYs breda kompetens och erfarenhet i den
här typen av projekt, likväl att de kan bidra med globala såväl som sin lokala
kapacitet. Med AFRYs långa processkunskap och deras fokus på hållbarhet ser
vi goda förutsättningar för ett bra samarbete, säger Håkan Jonsson,
Projektledare på Metsä Board.

Ombyggnationen innebär en ökad kapacitet på 400 000 ton till 600 000 ton och
beräknas ha full produktionskapacitet i slutet på 2025. Metsä Board har tilldelat AFRY
uppdraget som ingenjörspartner när de expanderar sin verksamhet i Husum.
Uppdraget innefattar ansvar för detaljprojektering vilket inkluderar process,  el,
instrument, automation, rör, mek  och  HVAC samt projektplaneringstjänster.

- Vi är förstås stolta och glada över förtroendet att få vara en del i de stora
satsningar som pågår inom Metsä Board. Metsä Board är måna om behålla sin
position på marknaden - nu och i framtiden. De förstår kraften i att ställa om
mot ett hållbart samhälle – då är det extra glädjande att vi får bidra med vår
expertis inom detta, säger Lisa Vedin, Head of Process Industries i Sverige.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lisa Vedin, Head of Process Industries Sweden
Tel: 070 229 16 89
E-post: lisa.vedin@afry.com

Jonny Stridh, Head of PMO
Tel: 070 583 43 51
E-post: jonny.stridh@afry.com

Läs mer på: https://afry.com/sv/omrade/papper-massa?sector=1327

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning.

Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi är 16 000 experter inom infrastruktur,
industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. Att
skapa framtid


