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tryckpapper som fått en tunn hin-
na av plast kan bli en ny produkt 
från ortviken. Produkten är lämplig 
att exempelvis användas till för-
packningar.

– Vi har inlett ett spännande 
samarbete med nordic Barrier 
Coating för att utveckla nya pro-
dukter för ortviken, säger Hans 
Pettersson, chef för avdelningen 
Affärsutveckling nya Produkter på 
ortviken.

i takt med att efterfrågan av tryckpapper 
minskar pågår ett arbete med att bredda 
produktutbudet på ortviken. Arbetet 

med att hitta nya produkter ligger ännu 
i sin linda men affärsutvecklingsprojekt 
sker med flera kunder. de olika projekten 
har framskridit olika långt. 

– Samarbetet med nordic barrier Coa-
ting går ut på att ta fram en produkt där 
baspapper producerat på ortviken beläggs 
med en tunn film av plastmaterial. Materia-
let kan gärna vara ”grönt”, alltså tillverkat 
ur ett mer hållbart miljöperspektiv. Sam-
arbetet har redan skapat produktnyheter, 

papper med barriär  
– ny produkt från ortviken

som kanske går att patentera, säger Hans.
det finns idag flera varianter av ”gröna” 

plaster.
– vissa material betraktas som gröna 

därför att de är tillverkade av råvaror från 
växter. för övrigt har de egenskaper som 
vanlig plast. det finns även nyare ”gröna” 
plastmaterial som har andra egenskaper 
än traditionell plast. båda är vanligt före-
kommande som barriärer i förpackningar.

Samarbetet sker vid nordic barrier 

Coatings anläggning i Söråker som sedan 
försommaren har nya ägare. enheten i Sör-
åker hette tidigare Swecoat. 

– tillsammans med nordic barrier Coa-
tings gör vi testkörningar av nya material och 
koncept. en nyckelfråga är vilka mervärden 
kunder ser med det nya gröna materialet så 
att de är villiga att betala det högre plastpriset, 
avslutar Hans.
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När maskinen hos Nordic 
Barrier Coatings är under 
uppstart syns den tunna 
plasthinnan tydligt.

Sofia Sandén, 
utvecklings
ingenjör, inspek
terar papperet 
som fått en 
barriär av plast.


