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Vallviks Bruk koncentrerar produktionen  
till två massakvaliteter 
  
Vallviks Bruk, som ingår i Rottneroskoncernen kommer att koncentrera sin 
produktion av pappersmassa till den blekta produkten ECF samt UKP som är en 
helt oblekt pappersmassa. Produktionen av TCF-massa kommer successivt att 
minska för att upphöra helt från och med 2006.   
 
Skälen till förändringen är dels en strävan att koncentrera produktionen vid Vallviks 
Bruk till färre huvudprodukter, dels att efterfrågan på TCF-massa som endast svarar 
för ca 10 procent av Vallviks totala produktion på ca 200 000 ton, har minskat kraftigt 
under de senaste åren.  
  
ECF, används för produktion av bland annat finpapper, tryckpapper, filter och 
bestruket papper för kataloger medan UKP, används till elektriska tillämpningar, filter 
samt andra specialprodukter. 
 
Rottneros har under de senaste åren utvecklat nya kvaliteter av UKP som idag liksom 
ECF har stor efterfrågan på marknaden. Därför ser koncernen dessa kvaliteter som 
tillväxtområden. 
 
Under 2001 inleddes ett investeringsprogram som bl a syftar till att ytterligare 
förbättra den yttre miljön vid Vallvik. Programmet, som innebär en investering på 115 
miljoner kronor, är nu inne i slutfasen och har resulterat i att utsläppen till vatten har 
minskat. Investeringen som är i linje med ett beslut av miljömyndigheterna görs i 
samråd med miljöenheterna vid länsstyrelsen i Gävleborgs län och Söderhamns 
kommun. 
 
Upphörandet av TCF-tillverkningen i slutet av 2005 innebär att den tidigare 
diskuterade anläggningen för biorening inte är aktuell. 
 
- De nu aktuella massorna i Vallvik utgör viktiga delar av Rottneros strategi, att 
anpassa sig till intressanta marknadsnischer. Dessutom ökar effektiviteten i Vallvik 
tack vare färre produkter, säger Rottneros VD Lars Blecko. 
 
Upplands Väsby den 16 december 2004 
Rottneros AB (Publ.) 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko, 08/590 010 10 eller mobil 070-641 
4910. 
 
Rottneroskoncernen, som är noterad på Stockholmsbörsen, är en av världens ledande ointegrerade 
producenter av pappersmassa för avsalu. I koncernen ingår moderbolaget Rottneros AB, fem 
massabruk i Sverige och Spanien, ett mindre sågverk samt företag för råvaruanskaffning i Lettland och 
Portugal. Koncernen har även marknadsbolag i Tyskland och Belgien. Produktionskapaciteten uppgår 
till 700 000 ton. Koncernen har cirka 860 anställda och omsätter cirka 2 400 MSEK. 
 


