
  

Page 1/2

 

 
ÅF Pöyry AB (publ) 
Frösundaleden 2 
SE-169 99 Stockholm 
Sweden 

Phone +46 10 505 00 00 
Registered office in Stockholm 
Corp. id: 556120-6474 
VAT: SE556120647401 

afry.com 

 

Datum 

04/03/2021 

Pressmeddelande från AFRY 

AFRY ingenjörspartner när Renewcell leder 
modeindustrin mot en mer hållbar och cirkulär framtid 
 

Renewcell har tilldelat AFRY uppdraget som ingenjörspartner för deras 
expansion gällande en fullskalig produktionsanläggning vid SCA Ortvikens 
pappersbruk i Sundsvall. AFRY har även varit involverad i tidigare förstudier 
och får nu förnyat förtroende, ett avtal som innefattar 
projektledningstjänster, och samtliga ingenjörsdiscipliner som process, mek, 
rör, el, automation, instrument, bygg, brand och HVAC, samt tjänster inom 
bygg och montageledning. 

Trenden inom textil och design kräver hållbart mode. Kunder idag kräver alltmer att 
modeföretag minskar sin miljöpåverkan genom ny teknik och innovationer för cirkulär 
ekonomi. En viktig faktor är möjlighet till återvinning av textilfibrer, vilket är en bra 
väg mot en mer hållbar produktion. 

Renewcell är ett prisbelönt textilåtervinningsföretag med bas i Sverige. Företagets 
vision är att inspirera en Industriell Evolution till en hållbar värld genom att producera 
material av hög kvalitet från återvunnen textil. ”Det finns ett sätt att sätta mode först 
utan att sätta miljön på andra plats”. Så inleder Renewcell sin beskrivning av deras 
affärsidé. Med hjälp av ny teknik har bolaget lyckats väl med sina mål - att återvinna 
och regenerera textilfibrer ur gamla kläder så att de kan bli kläder på nytt. Bland 
annat har H&M, som även är delägare i Renewcell, lanserat ett plagg som till hälften är 
tillverkat med Renewcells tyg.  

Renewcell har sedan tidigare en demoanläggning i Kristinehamn med möjlighet att 
återvinna upp till 4 500 ton slitna textiler varje år. Bolaget har nu tecknat ett 
miljardavtal med en av världens största producenter av viskosfiber. Med det som 
grund, tillsammans med en väl beprövad process och ny teknik bygger de nu 
framtidens fabrik i Sundsvall. När den nya fabriken står klar kommer Renewcell att 
kunna återvinna cirka 60 000 ton textilavfall årligen, vilket motsvarar drygt hälften av 
Sveriges årliga textilkonsumtion. Den nya fabriken beräknas tas i drift under 2022. 
 
”Vi är glada att nu fortsätta partnerskapet med AFRY som inleddes med den förstudie 
de levererade under 2020. Med AFRY känner vi tryggheten att ha en partner med både 
världsledande expertis och förmåga att leverera projekt på tid och inom budget. 
Tillsammans leder vi modeindustrin in i en hållbar och cirkulär framtid.” säger Christer 
Johansson, Project Director hos Renewcell. 

”Vi är oerhört stolta över att vara en del av Renewcells investering. Vi är glada över 
möjligheten att bidra övergången till mer hållbara lösningar för framtiden och ser fram 
emot att fortsätta denna resa tillsammans med Renewcell”, säger Ulf Strenger, 
Business Unit Manager hos AFRY.  
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För mer information, välkommen att kontakta: 
Mikael Fränckel, Head of Process Industries Sweden  
E-post: mikael.franckel@afry.com 
Tel: +46 70 593 69 96 
 
Ulf Strenger, Business Unit Manager Process Technology & Engineering 
E-post: ulf.strenger@afry.com 
Tel: + 46 70 622 01 46 
 
 

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 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, 
som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.  

Making future 

 


