
 

 

 

 

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en 
världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta 

produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 
22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se 
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Vattentålig miljöbox utmanar plastförpackningar på 

byggarbetsplatser  

Arvid Nilsson och BillerudKorsnäs har tillsammans utvecklat en förpackning av superstark 

kartong för att minska plastavfallet på byggarbetsplatser. Förpackningen rymmer muttrar, 

bultar och skruvar och är ett hållbart och vattentåligt alternativ till plastförpackningar.  

- Vi påminns ständigt om hoten mot miljön som kommer av plastavfall, inte minst mot liv i havet, och 

bestämde oss för att inte vara en del av det problemet. Eftersom konventionella förpackningar för 

skruvar och muttrar på byggarbetsplatser är gjorda av plast ville vi ta fram en hållbar och miljövänlig 

box, säger Josefin Nordlöw, marknadschef på Arvid Nilsson, en stor leverantör av fästelement till 

byggbranschen 

Materialet som ersatt plast är CrownBoard Craft™, en styv och exceptionellt stark kartong tillverkad 

av 100% nordisk nyfiber med en flerskiktsstruktur. Kartongen är tillverkad av BillerudKorsnäs som 

rankas av Dow Jones Sustainability Index som världens mest hållbara förpackningsföretag. 

En av utmaningarna i att ersätta plast var att få till en vattentålig lösning. Förpackningen som 

tillverkats av CrownBoard Craft kan faktiskt lämnas utomhus i regn i flera veckor utan att kollapsa 

eller ta in vatten. Detta på grund av kartongens egen styrka, den laminerade ytan och konverterarens 

smarta design. Tester för vattentålighet, kompressionsstyrka och konverteringeringsegenskaper 

gjordes av Carton Solutions-teamet på BillerudKorsnäs.  

 - CrownBoard Craft är en av våra nya produkter, speciellt konstruerad för att erbjuda ett starkt och 

tåligt material för krävande applikationer. Detta är ett bra exempel på hur kvalitetskartong kan vara 

ett hållbart alternativ till konventionella plastförpackningar. Förpackningen kan lämnas utomhus på 

byggen i flera veckor utan att släppa in vatten, säger Clas Dahlin, Packaging Engineer på 

BillerudKorsnäs.  

 

Därför överträffar CrownBoard Craft från BillerudKorsnäs plastmaterial: 

Det är förnybart - fler träd planteras än skördas, skogarna växer  

Det är återvinningsbart - en träfiber kan återvinnas upp till 4–6 gånger  

Det är vattenbeständigt (med ytbehandling)  

Det är tolerant mot låga temperaturer 

Det är starkt och hållbart – och klarar att rymma både tunga och vassa föremål  

Det är styvt och stabilt - staplingsbart för rymdeffektiv transport • 

Det är starkt - för upprepad öppning och stängning av klicklåset 
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För mer information, vänligen kontakta: 

Louise Bjarke, acting Head of Press, +4673-0627877, louise.wileenbjarke@billerudkorsnas.com 
Clas Dahlin, Packaging Engineer, +4670-1677611, clas.dahlin@billerudkorsnas.com 
Josefin Nordlöw, Marketing Manager, +4676-526 0555, josefin.nordlow@arvidnilsson.com 
  
 

Bildtext: 

Ett vattentätt alternativ 
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