FachPack största
branschmässan 2015
Årets FachPack i Nürnberg blev en stor framgång. Mässan lockade
ett rekordstort antal besökare, 44 022 besökare, vilket är en kraftig ökning
från 2013 med 34 598 besökare.
– Vi är överväldigade av tillströmningen av besökare, säger en glad
Heike Slotta, VD för FachPack.
Text & Foto: Marcus Petersson, marcus.petersson@mentoronline.se

FachPack har vuxit till den viktigaste mötesplatsen för europisk förpackningsindustri i mellanåren då Interpack inte arrangeras. I år hade antalet utställare ökat till 1 565 företag (2013: 1 439).
Tyska företag dominerar (1 069) men andelen
utländska ökade från 28 till 32 procent och var
totalt 496 på årets FachPack. Det ökade internationella deltagandet ses även på besökarsidan.

I år var 23 procent av besökarna internationella gäster, flest från grannländer som Polen,
Tjeckien, Österrike, Schweiz, Italien och Holland,
samma länder som också ökar bland utställare.
Det stora intresset för årets FachPack speglar väl
stämningen i marknaden, menar Heike Slotta.
– Över hälften av besökarna och utställarna
upplever att branschen befinner sig i en upp-

åtgående ekonomiska trend, enligt svaren i
en undersökning som gjordes på mässan av
ett oberoende institut. Styrkan i FachPack har
återigen visat sig – på den europeiska scenen
är det helt enkelt den centrala mötesplatsen
för förpackningsspecialister, sammanfattar
Heike Slotta.
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FachPack slog rekord i antal besökare och befäste
sin position som Europas viktigaste mötesplats för
branschen mellan Interpack-mässorna.

6

Packmarknaden 8/2015

Stadigt bärhandtag
i papper
En av ett tiotal svenska utställare på FachPack var Persson
Innovation.
Företaget är världsledande inom sin nish,
bärhandtag för kartongförpackningar. Kristian Nordgren är chef för fabriken i Kumla
som producerar 1 miljon handtag om dagen
för globala kunder.
– Vi jobbar med stora varumärksägare
inom tvättmedel, kattsand, elektronik, vin
och andra typer av produkter som använder
bärhandtag på sina förpackningar. Handtagen
appliceras på förpackningen med en maskin
som vi också tillverkar och säljer, så det är ett
helt koncept.
Trenden på marknaden är just nu pappershandtag. Persson Innovation har ett starkt
sortiment inom detta och har såväl FSC- som
PEFC-certifierade produkter.
– Miljöargumentet väger allt starkare för
stora globa varumärkesägare. De jobbar konsekvent med att sänka CO2-utsläppen. Ett
pappershandtag gör också kartongförpackningen lättare att återvinna, så det är en logisk utveckling. Vårt starkaste bärhandtag
i papper klarar 30 kilo.En annan fördel är
att pappershandtaget kommer platt och inte
sticker ut på förpackningen, säger Kristian
Nordgren.

SCA är en av Europas ledande tillverkare av liner för wellpappproduktion. I montern togs kunderna emot
av fr v Annsofie Torgnysdotter, Susanne Rutqvist, Olle Söderström, Kerstin Lang och Ann-Christine Zamek.

Skandinavisk liner för alla behov
SCA ställde ut på FachPack och berättade om sina linerprodukter
tillverkade vid bruken i Obbola och Munksund.
Fyra olika liners för wellpapp finns i sortimentet.
White Top Liner för konsumentförpackningar i
premiumsegment som kräver god tryckbarhet.
Wet Strength Kraftliner för produkter som kräver
ett bra skydd vid längre förvaring i miljöer som
är utsatta för fukt och temperaturskillnader. Förutom industriprodukter även godkänd för livsmedelskontakt i t ex förpackningar för djupfryst.
– Vår tredje linerkvalitet Kraftliner är en
unik liner som används för riktigt tunga gods
och finns i två ytvikter 420 och 440 g/m2. Vi
är de enda som producerar denna typ av liner
i Europa som kan användas i wellpapp för att

ersätta såväl plast- som trälådor och pallar. Den
används också för att ersätta dubbelwell med
singelwell och på sätt minska förpackningsvikten, säger Mikael Frölander, vice Marknads- och
försäljningschef på SCA Containerboard.
Fjärde linerkvaliteten heter Eurokraft och
är ett alternativ för den som inte nöjer sig med
kvaliteten på vanlig returfiberbaserad liner. Eurokraft är producerad av högvärdig returfiber i
bottenskiktet och med 100 procent jungfrulig
fiber i toppskiktet. Används till bl a flerförpackningar för öl och andra drycker, tvättmedel, industriprodukter och kapitalvaror.

Minimal förpackning

Bärhandtag av papper blir allt vanligare. Kristian
Nordgren visade sortimentet.
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En av de mest minimala förpackningarna på
FachPack var ProSmart, en banderoll som ersätter krympfilm vid sampackning av dryckesPETflaskor, särskilt av modell större. ProSmart visades av företaget Project som till vardags sysslar
med automatisering av packningslinjer i dryckesindustrin.
– Med en enkel banderoll istället för en krympfilm spar man på många olika sätt, berättar Jana
Hinckers. Material såklart och vikt men också energi vid applicering och utrymme i packlinjen.
Maskinen för banderollering är endast hälften så
stor som en krymptunnel, säger Jana Hinckers.
På banderollen finns naturligtvis ett handtag
som gör flaskorna lätt att bära hem men också en
liten flik på sidan som gör saxen onödig när det är
dags att lossa på banderollen. Smart och miljömässigt helt enkelt. Banderollen väger endast 8 gram.

Smiter åt om midjan gör denna minimala flerförpackning som visades av Jana Hinckers på Project.

1989

2014

Evighetsmaskinen
De senaste 25 åren har vi använt för att utveckla och fylla den här
pallastaren med goda egenskaper. En av de allra trevligaste är
driftsäkerheten – den bara går och går och går.
Får den lite kärlek i form av planerat underhåll så finns det ingen som vet
hur länge den kan fortsätta. Många av InterSystems allra första pallastare
är fortfarande i full drift. Läs mer om detaljerna på vår webbplats – och se
filmen om optimal palletering.
Das Maskin – forever

intersystem.se

Mondi jätte på FachPack
En av de tongivande utställarna
på mässan var Mondi.
Det österrikiska företaget har en diversifierad
förpackningsverksamhet som sträcker sig från
säckar till kartong och wellpapp med ett 100tal olika förpackningstyper, kundanpassade till
mer 100 000 olika förpackningslösningar för
konsumenter och slutanvändare.
Mondi omsätter 6,4 miljarder euro och sysselsätter över 25 000 personer i mer än 30 länder.
Störst marknadsnärvaro har företaget i Centraleuropa, Ryssland, Nordamerika och Sydafrika. Det är
alltså ett av Europas största förpackningsföretag.
På mässan trängdes nyheterna om uppmärksamhet. För första gången kunde besökare beskåda den alldeles nya vattenresistena papperssäcken för fuktkänsliga byggmaterial. Säcken är
en uppföljning på den tidigare lanserade Splashsäcken, men erbjuder ännu högre fuktskydd.
Säcken har utvecklats i samarbete med byggmaterialtillverkaren Knauf och heter Hybrid Pro.
DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR
– Hybrid Pro är ett alternativ för dem som har
problem med standardsäckar av papper för att
de inte ger tillräckligt produktskydd. Cement
och gips är fuktkänsliga produkter men istället
för att byta till en plastsäck erbjuder vi nu istället
Hybrid Pro. Det är en kombination av det bästa
från två världar, säger Albert Klinkhammer, Marketing & Communication Manager.
Hybrid Pro består av Mondis kraftsäckspapper
Advantage ONE i 120 g/m2 tjocklek med ett 40
μm tjockt lager av högdensitets polyeten HDPE på
utsidan. Tryck av dekor sker innan beläggningen
av plasten så den är väl skyddad och beständig.
– Den stora fördelen med Hybrid Pro är att
den till skillnad från plastsäckar kan användas i
befintlig fyllningsutrsutning för papperssäckar.
Det är en papperssäck men med skyddande

Miljö i fokus hos Sappi
En ledande europeiska tillverkare av specialpapper för förpackningar är Sappi.
På Fachpack visade Sappi exempel på produkter
utvecklade med Sappis unika papperskvaliteter,
bland annat världens första helt biobaserade förpackning för kaffekapslar. Såväl kapseln som den
flerförpackning som kapslarna säljs i är gjord av
Sappis papper Algro Nature och bioplastfilmen
NatureFlex från Innovia för schweiziska gourmetkaffetillverkaren Beanarella. Förpackningen
är dessutom certifierad för hemkompostering av
bl a Vincotte.
– Produkten är frukten av ett utvecklingsprojekt mellan Sappi, Innovia Films och BASF
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En ny stabil ståpåse för torra
livsmedel och husdjirsfoder,
Flexzibox, hade premiär i Monids
monter.

Mondi är bland mycket annat specialister på säcktillverkning för
byggmaterialindustrin. På nmässn var det världpremiär för Hybrid Pro.
Albert Klinkhammer och Inga Böhlke, industrisäcksspecialist visar
Hybrid Pro occh säcken Splash, som lanserades tidigre i år.

egenskaper som hos en plastsäck. Att man
dessutom använder en säck av förnybar råvara
istället för fossil plast ger ju också ett plus i vid
beräkkning av företagets CO2 index.
Enligt undersökningar hos Knauf ger Hybrid
Pro dubbelt så lång hållbarhet för gips, åtta istället för fyra månader, vid lagring under tak utomhus, jämfört med standardsäck, och klarar
utmärkt direkt regnpåslag under transport.
FLEXZIBOX
I Mondi monter presenterades också för första
gången en ny förpackning för livsmedel som ceralier, ris, kaffe, tee med mera och torrfoder till
husdjur. Förpackningen är en flatbottnad ståpåse som fått namnet Flexzibox. Det utmärkande
för påsen är framförallt fönsterna av transparent
film på påsens kortsidor som gör att konsumenten tydligt kan se innehållet. Den står stadigt och
har rundade hörn för bästa konsumentupplevelse. Flexzibox är 100 procent lufttät och levereras med återförslutning i olika Zip-modeller,
Top Zip, Hook & loop, Top slider och Hoode top
slider. Finns från 400 gram till 5 kilo.

Andra produkter som lyftes fram var den
aluminiumfria barriärfilmen för livsmedel som
Mondi fick såväl World Star som the PPI Award
och DupOnt Award för under 2014. Filmen har
utvecklats med en ny förseglingspolymer som
sänker energiförbrukningen och ökar effektiviteten i fyllningslinjen. Mondi visades också sitt
kunnande inom e-handelsförpackningar. I samband med detta presenterade man en undersökning gjord bland e-handelsföretag i Tyskland,
Polen och Turkiet.
E-HANDEL
Vad de vill se är stabila förpackningar som klarar
att fixera varan under transport och kan varieras
i storlek för att optimera såväl volym som fyllnadsmaterial. Mondi har bl a utvecklat Inside
ProteX och FleX Size som lösningar på detta.
Vidare berättade Mondi att man nu som tillverkare av etikettmaterial nu kan förse kunderna
med såväl etikettpapper, face-stock, som kundanpassat bakpapper, release liner. Enligt Mondi är
man hittils den enda tillverkande leverantören
som kan förse kunderna med både och.

som svarar för limegenskaper. Idag används
materialet inte bara för förpackning av kaffe
utan även för choklad. Det ger varumärkesägare
starka konsumentargument. Papperet kan med
gott samvete slängas med annat komposterbart
avfall och det är som sagt gjort av förnyelsbara
råvaror, berättar Sappis Sibylle Hajostek.
Sibylle Hajostek visade miljönyheter i Sappis monter.

MOB STOPPAR MOH
En annan unik produkt från Sappi är Algro Guard.
Det är ett bestruket papper utan laminerad plast,
men med en skyddande barriär mot migrering
av skadliga mineroljor. Debatten om mineraloljor
i förpackningar som migrerar genom luften till
livsmedel har varit intensiv och för att hjälpa kunder att uppfylla nya lagkrav har Sappi utvecklat ett
förpackningspapper som löser problemet. Mine-

raloljorna är emitterade rester från färg som kan
finnas både i tryckta förpackningar och otryckta
förpackningar baserade på returfiber.
– Algro Guard har utvecklats i samarbete
med BASF och finns i ytvikterna 90-140 gsm.
Det har en säker mineraloljebarriär, MOB, på
insidan och kan färgtryckas på utsidan, berättar
Sibylle Hajostek.

EXTREMELY VIVID PRINTING

DEN NYA JETI TAURO.
FÖR IMPONERANDE FÄRGER,
DETALJER OCH PRODUKTIVITET.
Bländas du av dessa färger? Det är Jeti Tauro-effekten! Detta är nästa generations
high-end hybrid UV-Inkjet storformatsskrivare, som bygger på våra breda kunskaper
och levererar exceptionell utskriftskvalitet vid extremt höga hastigheter på både styva
och flexibla medier. Jeti Tauro är förberedd för printning på wellpapp, och är därför den
perfekta lösningen för förpackningstillverkare som vill printa sina förpackningar digitalt.
Allt från prototyptillverkning till massproduktion.

Bli imponerad www.agfagraphics.com.

Maskiner för
plywoodlådor
De blågula färgerna var inte så
lätt att hitta på FachPack, men
Plyma från Hässleholm var i
alla fall ett företag som stoltserade med sitt ursprung.
Plyma är ett relativt nybildat företag, men besättningen har lång erfarenhet. VD och ägare
är Anders Johansson som i många år jobbade
på ett större företag med utveckling av maskiner för tillverkning av plywoodlådor. Sedan
några år tillbaka äger och driver han flera verkstadsföretag och det senaste är Plyma.
– Vi ska ta upp konkurrensen med den
dominerande aktören på marknaden inom
detta område. Det är en stor marknad med
få aktörer. Vår första maskin bygger vi nu för
en finsk kund. Maskinerna är stora pjäser och
kan göras mer eller mindre automatiserade.
En Plywood Box Line är omkring 25 meter lång och producerar ca en låda i minuten i storlekar från 300x200x200 mm upp
till 2500x1500x1600 mm. I det första steget
skärs sidorna på lådan till för att därefter fogas
samman. I nästa steg appliceras öglorna som
botten och lock ska passa in i. Lock och botten
tillverkas i en separat maskin och levereras tillsammans med lådan i ett platt paket till kund.

Rune Tillman, säljare och Anders Johansson,
VD i Plyma som av naturliga skäl ställde ut
för första gången på FachPack. Plywoodlådor
är stort i centraleuropa och Plyma tillverkar
maskinerna för att tillverka lådor.
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Textil inline laminering utan lim, var ett argument som Wellplast lyfte fram för att locka besökare till montern.

Wellplast med textilyta
Ängelholmsbaserade Wellplast
var förstagångsutställare på
FachPack och hade verkligen
hittat rätt mässa att ställa ut
på, menade Jacob Volckerts,
en av företagets grundare.
– Den här mäsan är klockren för oss. Här är
man inriktade på industriemballage och vi har
verkligen träffat rätt kunder. Inte minst är det
många här från bilindustrin, säger Jacob.
I portföljen har man flera produkter som är
högintressanta för den tyska verkstadsindustrin.
Dels är det den korrssionsskyddande wellplasten WCI. Av materialet WCI kan alla typer av
förpackningar tillverkas, alltifrån mellanlägg till
lådor och inreden.
– VCI står för ”Volatile Corrosion Inhibitor”,
vilket direkt översatt betyder ”flyktig rosthämmare”. Vi har lyckats binda det i PP-plasten
som wellplast tillsammans med krita består av.
Med Wellplast WCI är det inte nödvändigt att
smörja metalldelar före lagring och transport
och de behöver därför inte heller tvättas innan
montering. Det spar tid och kan också ersätta
korrosionsskyddande papper och påsar vilket
spar yrtterligare tid vid packning.
WELLPLAST MED TEXTIL
En produkt som för första gången visades på
mässa var Wellplast Soft och Wellplast FlexiSoft,
en produkt där flutingen belagts med ett textilmaterial, nonwoven av PP. Textilen extruderas
på inline i tillverkningsprocessen. Man har därför
inget problem med lim som kan tränga igenom
textilen och skada den produkt som ska packas.
– Produkten har vi tagit fram för repkänsliga
produkter och den har blivit mycket uppmärk-

sammad här på mässan, både av besökare från
stora industriföretag såväl som konverterare.
Den finns både som en styv platta och som en
flexibel böjlig skiva följsam nog att vika runt
hörn eller rullas ihop. Man kan t ex använda
FlexiSoft under spännband på vassa kanter för
att skydda spännbandet från att brista eller för
att skydda produkten i sig.
Wellplast kommer definitivt att ställa ut på
FachPack igen och ser redan fram emot nästa
års mässa.

Jacob Volckerts visar hur det ny materialet
FlexiSoft kan användas under spännband.

navigator | 2015

Lysande förpackningar
En av FachPacks många välbesökta utställare var
KarlKnauer, en ledande tysk kartongkonverterare
som gör spektakulära förpackningar åt ledande
varumärken.
En av specialiteterna är förpackningar med tryckta elektroniska
ljuskällor. Den hittills mest kända
är presentförpackningen för Bombay Saphire, för vilken man fått
mottaga flera priser.
Den vackra sirliga dekoren
lyser upp som en kaskad ur en
fontän ur flaskans mynnig. Ljuskaskaden initieras vid rörelse och
är särskilt effektfullt vid dov belysning. Energikällan är 2 stycken 1,5
volts batterier placerade i botten på
förpackningen och ljuskällan LED.
Martin Glatz vill gärna göra spännade
förpackningar med Absolut i Sverige.
– Den togs fram som en kampanjförpackning inför jul för två år
sedan, berättar upphovsmannen Martin Glatz. Vi jobbar nu på nästa generations energi- och ljuskällor, OLED som ger ännu ljusare sken, men förbrukar betydligt mindre ström och därför kan strömförsörjas med solceller.
KarlKnauer ingår i en grupp förpackningsföretag med bl a Acreo i
Sverige som utvecklar ny teknik för att ge varumärkesägare nya spännande
möjligheter att med självlysande förpackningar attrahera konsumenten
när den ska göra sitt val i butikshyllan eller baren.
– Ett varumärke jag gärna skulle vilja jobba med är Absolut i Sverige,
men de gör ju mest design på sin flaska. Vi ger dem gärna nya idéer om
de vill använda kartong, säger Martin Glatz.
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Ettikettoprintcom erbjuder helhetslösningar inom etiketter, från tryck till
applicering. Den hetaste nyheten just
nu är vår digitala UV Ink-Jet kombinationspress. Samma kvalitet som screen,
men med fördelar som kort leveranstid,
ingen repro och möjlighet att trycka
små volymer. Dessutom erbjuder vi
etiketteringsmaskiner för stora och
små volymer. Med Ettikettoprintcom
har du oanade möjligheter.

Malmö
KarlKnauer är en av Europas ledande leverantörer av exklusiva
kartongförpackningar.

Strängnäs

Åtvidaberg

www.ettikettoprintcom.se
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Stolta och glada vinnare i årets Pro Carton ECMA Award.

Rumänsk folkdansuppvisning förgyllde ytterligare aftonen.

Europas bästa kartongförpackningar
Vinnarna i årets Pro Carton ECMA Award har korats. Över 100 bidrag hade ansökt
till årets tävling som delar ut 10 åtråvärda priser.
Årets tävling blev en uppvisning i innovativa
koncept där prov visades på hur kartongmaterial kan ersätta andra, enligt juryn, mindre
miljömässigt hållbara material. Prisutdelningen hölls i Bukarest under pompa och ståt
på Rumäniens National Museum, det tidigare
kungliga slottet. En högtidlig galakväll som av-

slutades med en uppvisning i landets folkdans.
Totalt tio priser delades ut till de bästa prestationerna under året. Till varje pris hade tre
nominerade bidrag utsetts till finalister. Utöver
de tre allmänna priserna ”Carton of the Year”,
Most Innovative“ och “Sustainability“, delades
ut priser i 7 kategorier. Prisutdelare agerade

Roland Rex, President Pro Carton, Dr. Andreas
Blaschke, President ECMA, och Satkar Gidda,
juryns ordförande.
Bland de vinnande företagen återfanns flera
nordisk kartongtillverkare och även en konverterare. I den mån nominerande företag inte anges
är det detsamma som Förpackningsproducent.

MPERIA mer än en märkningsutrustning!

Secure • Scalable • User friendly
One platform • Multi Technology
Powerful • Easy to interface
Remote control • Future proof
Speed • Resolution

ERP • Easy integration • Databases
Global distribution • Verification
Tracking • Line control • Adaptable
Production control • 24/7

www.matthewsmarking.se
Möbelgatan 4 • 431 33 Mölndal • 031 338 79 00
info@mattthews.se
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Vinnare i Pro Carton
ECMA Award 2015
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Förpackning: Ambuja
Förpackningsproducent: Offsetdruckerei Schwarzach
Varumärkesägare: Pour Legart
Strukturell design: Herwig Bischof/b.packaging | Johannes Gautier
Grafisk design: Johannes Gautier
Kartongtillverkare: Iggesund

HE

T- GODA

Lexit One
Förenklad etiketthantering
med Web-to-print.
MOST INNOVATIVE
Förpackning: Free-range eggs
García Puente
Förpackningsproducent: Alzamora
Packaging
Varumärkesägare: García Puente
Strukturell design: Alzamora
Packaging
Grafisk design: Pampa Design
Kartongtillverkare: Stora Enso

Recipe Explorer
Automatisk ändring av
ingredienslistor.
Kontakt oss eller se www.lexit.se
för mer information.

SUSTAINABILITY
AWARD
Förpackning: Alku new mill
products
Nominerande företag: AR
Packaging Group
Förpackningsproducent: AR
Carton Oy
Varumärkesägare: Fazer Mill &
Mixes
Strukturell design: Kaisa Pietilä/
AR Carton Oy
Grafisk design: Dragon Rouge |
SEK & Grey
Kartongtillverkare: Metsä Board

KONSTRUKTIONSVÄGEN 3
435 33 MÖLNLYCKE +46 (0)31-734 41 00 WWW.LEXIT.SE
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BEVERAGES
Förpackning: YO Syrup Carton Sleeve
Nominerande företag: Mayr-Melnhof Packaging
International
Förpackningsproducent: Mayr-Melnhof
Packaging Austria
Varumärkesägare: Eckes-Granini Group GmbH
Strukturell design: Gerlinde Gruber
Grafisk design: MARK II Communications
Kartongtillverkare: Metsä Board

BEAUTY & COSMETICS
Förpackning: Müller Soft Star Tissue
Nominerande företag: Mayr-Melnhof
Packaging International
Förpackningsproducent:
Mayr-Melnhof Packaging, C.P. Schmidt
Varumärkesägare: Müller
Großhandels Ltd. & Co. KG
Strukturell design: Mayr-Melnhof
Packaging, C.P. Schmidt
Grafisk design: Norbert Hrdliczka/Eigler
& Hemann Design Agentur
Kartongtillverkare: Metsä Board

CONFECTIONERY
Förpackning: Kägi Classic Minis
Nominerande företag: AR Packaging
Group
Förpackningsproducent: AR Carton
Varumärkesägare: Kägi Söhne
Strukturell design: Sebastian Eckert
Grafisk design: Brand Union Germany
Kartongtillverkare: Stora Enso

WORLD CLASS SELF ADHESIVE SOLUTIONS
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HEALTHCARE & PHARMACEUTICALS
Förpackning: Multipack for Clinical Trials
Förpackningsproducent: Rondo
Varumärkesägare: Hoffmann La Roche
Strukturell design: Ebuel
Sirmats/Roche / Cemil Ertürk/
Rondo
Grafisk design: Ebuel Sirmats,
Roche
Kartongtillverkare: Metsä
Board

FOOD
Förpackning: Boffard Intenso
Förpackningsproducent:
Alzamora Packaging
Varumärkesägare: Boffard
Strukturell design: Alzamora
Packaging
Grafisk design: La cia
Kartongtillverkare:WestRock

NON-FOOD
Förpackning: Davidoff Black GlideTec (for Armenia)
Förpackningsproducent: A&R Carton Graz
Varumärkesägare: Imperial Tobacco Group
Strukturell design: ITG Imperial Tobacco/GD
Grafisk design: PSG Peter Schmidt Group
Kartongtillverkare: Iggesund

VOLUME MARKET
Förpackning: Hybric Tray – Auchan salads
Nominerande företag: Van Genechten Packaging
Förpackningsproducent: VG Meyzieu
Varumärkesägare: Auchan
Strukturell design:
Virgin Bio Pack
Grafisk design: Skyflex
Kartongtillverkare: Caréo
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PACKSTANDARDEN
Håll dig uppdaterad om standarder på förpackningsområdet. De kan påverka din verksamhet på ett
avgörande sätt. För mer information kontakta Sara Norman på SIS, sara.norman@sis.se, www.sis.se
HYPERAKTUELL FÖRHANDLING
SIS följer nogsamt förhandlingarna kring
Transatlantic Trade and Investment Partnership
(TTIP). För att ett handelsavtal mellan EU och
USA ska kunna fungera behövs synkroniserade
processer för att ta fram standarder, samt innehållet i standarder. Sveriges EU-kommissionär
Cecilia Malmström anses väl informerad kring
standardisering. Ett centralt hinder för TTIP är
problematiken med olika standardiseringssystem i USA och EU.
USA har cirka 600 standardiseringsorganisationer. Vissa är delstatliga vissa är styrda av
branschstandarder. ANSI (American National
Standards Institute) kan inte upphäva konflikterande delstatsstandarder och detta gör att vi i
Europa ligger på en annan nivå inom standardisering. Det vill säga, det är mycket enklare för
USA att efterleva regler och standarder i Europa
än vad det är för Europa att efterleva regler och
standarder i USA.
Det man diskuterar nu är att skriva in en mekanism så att transatlantiska standarder kan få

företräde. SIS har flaggat för regeringen att vi
är redo att träda in i det fall vi kan vara en del i
den mekanism som måste komma på plats för
att realisera transatlantiska standarder.
FÖRPACKNINGARS MILJÖPÅVERKAN
SIS leder ISO-arbetet med Förpackningars miljöpåverkan. Det finns sex standarder som innehållsmässigt är väldigt lika de europeiska standarderna som är harmoniserade med det europeiska
förpackningsdirektivet, PPWD. PPWD har de senaste åren varit aktuellt för revidering men den
politiska scenen har hindrat framfarten.
I nuläget är det europeiska kommissionens
framtagande av en cirkulär ekonomi som inväntas. Enligt uppgift kommer den att presenteras
den 2 december och efter det kan det förväntas
att PPWD börjar revideras.
EN STANDARD DU INTE VISSTE FANNS?
Vet du att det är bredden på oxes bakdel som styr
mycket av branschens förutsättningar? Den inofficiella versionen om lastpallens bakgrund är

att lastpallen motsvarar bredden på baken av en
oxe. Lastpallens dimensioner är satta så att två
pallar passar i en järnvägscontainer och därmed
satta efter bredden på rälsen.
Rälsens dimensioner kommer från den engelska rälsstandarden som i sin tur är anpassad
efter de engelska vägarna. De engelska vägarna
byggdes en gång i tiden av romarna så att de
kunde dra oxkärror på dem. Oxkärrorna drogs av
två oxar. En lastpall är alltså bredden av en oxbak.
Vem vet hur sann berättelsen är, men vad
vi vet är att det finns en standard som mer i
detalj specificerar denna bredd,
nämligen SS-ISO
680 Lastpallar för
interkontinental
hantering av gods
- Huvuddimensioner och toleranser.

Sara Norman

The Hinza Green Plastic bag is made from ’green plastic’
that is based on a renewable raw material – sugarcane.
A renewable raw material is a natural resource that is
constantly being regenerated, unlike a fossil raw material such as oil, which can take millions of years to form.
When sugarcane is growing, it absorbs carbon dioxide
from the atmosphere. When green plastic made from
sugarcane is burned, the carbon dioxide is released
back into the atmosphere. As the amount of carbon
dioxide does not increase, as is the case when
ordinary plastic from fossil raw materials is burned,
there is no impact on our climate.
Green plastic is recycled in the same way as ordinary
plastic.
www.hinza.se

For more information visit
www.fkur.com
www.fkur-biobased.com

18

Packmarknaden 8/2015

