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SCA investerar i kraftlinerbruket Obbola 
 
SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt 

pappersbruk Obbola i Umeå kommun. Produktionen i Obbola ökar från dagens 

450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen för att möta förväntad ökning av 

efterfrågan på förnybara förpackningar. Investeringsbeloppet uppgår till 7,5 

miljarder SEK.  

 

SCA producerar kraftliner – papper för transportförpackningar – vid pappersbruken 

Obbola i Umeå och Munksund i Piteå. SCA har idag beslutat att investera i utökad 

kraftlinerkapacitet i Obbola till 725 000 ton kraftliner per år, en ökning med 275 000 

ton. Den nya pappersmaskinen kommer att tas i drift under första kvartalet 2023. 

 

Det totala investeringen uppgår till 7,5 miljarder SEK över en femårsperiod. 

Investeringen ersätter nödvändiga reinvesteringar i Obbola om cirka 2,5 miljarder 

SEK. Investeringen kommer huvudsakligen att finansieras med operativt kassaflöde, 

kompletterat med koncernens normala finansiering. 

  

Förutom pappersbruket Obbola producerar SCA kraftliner även vid pappersbruket 

Munksund. SCAs kraftlinerverksamhet hade under de senaste 12 månaderna en 

EBITDA-marginal på 35 procent. Med ett trendpris på kraftliner på 600 Euro per ton 

beräknas investeringen ge en EBITDA-förbättring på cirka 800 – 1 000 miljoner SEK 

per år efter full uppkörning.  
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En lönsam investering 

 

Efterfrågan på pappersförpackningar växer. Utvecklingen drivs av en rad faktorer – 

ökande e-handel, en växande befolkning och ambitionen att minska användningen av 

plast. 

  

- Det här är en lönsam investering inom ett växande segment, säger vd Ulf 

Larsson. Vi räknar med att investeringen kommer att vara lönsam redan första 

året i drift och bidra positivt till vår industriella avkastning.  

 

- Med investeringen i Obbola kan vi möta den ökande efterfrågan på hållbara 

förpackningar, säger Mats Nordlander, affärsområdeschef Papper. Vi har tillgång 

till en norrländsk vedfiber med hög kvalitet. Vi har effektiv och säker 

virkesförsörjning och logistik. Med marknadens mest avancerade 

kraftlinermaskin och bästa tillgängliga teknik, förbättrar vi väsentligt fabrikens 

konkurrenskraft, kostnadsposition och produktkvalitet. 

 

Full produktion under byggtiden 

 

Den nya pappersmaskinen byggs i en ny byggnad, i linje med den nuvarande 

pappersmaskinen. Det innebär att fabriken kommer att vara i full produktion under 

byggtiden för att inför starten 2023 växla över från den gamla till den nya maskinen. 

Uppkörningstiden av den nya fabriken till full kapacitet beräknas till tre år. 

 

Den totala investeringen om 7,5 miljarder SEK inkluderar miljöinvesteringar om cirka 

1 miljard SEK, som bland annat reducerar behovet av olja med 8 000 kubikmeter per 

år och förbättrar vattenreningskapaciteten. Efter investeringen är SCAs egna 

industriprocesser till 97 procent fossilfria.  
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Inbjudan till presskonferens 
 
Vid presskonferensen, som sker i form av en livesänd telefonkonferens, 
kommer SCAs ledning att utförligare presentera investeringen i en ny 
pappersmaskin vid pappersbruket Obbola. 

 
Vid presskonferensen kommer vd och koncernchef Ulf Larsson, finans- och 
ekonomidirektör Toby Lawton och affärsområdeschef Papper Mats Nordlander att 
presentera och svara på frågor om investeringen. 
 
Presskonferens: 
 
Datum:  Måndag 2 september 2019 
Tid:  Klockan 09.30 
 
 
Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com och det går att delta 
via telefon: 
 
Sverige: +46 (0) 8 5069 2180  
Storbritannien: +44 (0) 2071 928000  
USA:  +1 631 510 7495  

Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge ”SCA” eller konferens id 5389306. 

 

För ytterligare information, kontakta 

Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0) 60 19 31 09 

Mats Nordlander, affärsområdeschef Papper, +46 (0) 60 19 32 01 

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98 

Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, +46 (0) 60 19 31 97 

 

Notera:  

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en 
svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen 
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2019 klockan 
08:15 CET. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning. 

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98   
   

http://www.sca.com/
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