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Foto: Norske Skog 

AFRY bidrar till Norske Skogs mål för lägre 
energiförbrukning i sin anläggning 

Norske Skog Saugbrugs Paper Mill investerar totalt 165 miljoner norska kronor 

(ca 157 MSEK) i energieffektiva åtgärder vid sin anläggning i Halden, Norge. AFRY 

har tecknat ett kontrakt för detaljerad konstruktion av anläggningen. 

Anläggningen har redan skapat en av världens mest energieffektiva processer för 

produktion av tematisk mekanisk massa (TMP) som används för papper till magasin. Dessa 

åtgärder kommer att ta företaget ytterligare ett steg mot en ännu lägre energiförbrukning. 

”Vi vill skapa en banbrytande låg energiförbrukning i vår fiberproduktion. Saugbrugs 

kommer att vara riktmärket för industrin och med dessa energimått vill vi också skapa en 

god total lönsamhet vid fabriken, säger Kjell-Arve Kure, VD för Norske Skog Saugbrugs. 

AFRY har redan bidragit till förstudien av de tekniska lösningarna med sin expertis inom 

energi- och pappersmaskiner och kommer nu att ansvara för tekniska lösningar inom 

process, mekanisk, el, instrument, byggnad, projekt- och konstruktionshantering under 

implementeringsfasen. 



 
 

Sid 2/2 

 

”Vi är mycket stolta över att vara med och skapa ett av världens mest energieffektiva 

pappersbruk och ser fram emot att påbörja arbetet omedelbart”, säger Jon Julsen, Director 

Process Industries för AFRY i Norge. 

Corporate Communication 

ÅF Pöyry AB (publ) 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Cathrine Sandegren, Kommunikationschef 

070-292 68 26 

Jon Julsen, Affärsområdeschef Process Industries, AFRY Norge 

jon.julsen@afry.com 

+47 977 00 096 

 

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra 

kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.  

Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som 

arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. 

Making Future 


