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Pressmeddelande från AFRY

AFRY ingenjörspartner när SCA Ortviken bygger om
produktionsanläggning

AFRY har fått uppdraget att tillhandahålla flertalet rörprojekteringstjänster
som innefattar ett antal olika ombyggnationer när SCA Ortviken ställer om sin
verksamhet till produktion av kemisk förbehandlad termomekanisk massa
(CTMP). SCA avser investera 1,45 miljarder och produktionen beräknas tas i
drift i början på 2023.

Efterfrågan på förpackningskartong och hygienprodukter har ökat successivt de
senaste åren. SCA har därför beslutat att investera i en ny produktionsanläggning för
CTMP-massa genom att bygga om den befintliga TMP-anläggningen. Det innefattar
ombyggnation av TMP-anläggning samt processen gällande kemikalieberedning,
avvattning, torkning och balning.

AFRY har nu tilldelats uppdraget att ansvara för rörprojekteringen inom
processavsnitten CTMP, avvattning, torkning och balning. Anläggningen beräknas vara
redo att tas i drift i början av 2023 med en årlig produktion av 300 000 ton CTMP-
massa.

– Vi är naturligtvis både stolta och glada över förtroendet att få vara en del i SCA:s
investering inom ett område som vi bemästrar väldigt väl. Vi ser fram emot
samarbetet och att få bidra med kloka och hållbara lösningar i denna
produktionsanpassning för marknadens behov framåt, säger Mikael Sjöblom, säljchef
hos AFRY.

För mer information, välkommen att kontakta:
Mikael Fränckel, Head of Process Industries Sverige
E-post: mikael.franckel@afry.com
Tel: +46 70 593 69 96

Mikael Sjöblom, Head of Sales, Process Industries Sverige Norr
E-post: mikael.sjoblom@afry.com
Tel: + 46 10 505 62 06

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.
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