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Önskan om att kunna tillverka en flaska av fiberbaserade material för livsmedel och 
drycker har funnits länge i förpackningsbranschen, men det är ingen lätt uppgift. 
Det har kommit olika lösningar på marknaden, men de har varit både komplicerade 
och dyra och inte av en typ som kan gå direkt in i en existerande fyllningslinje hos 
en varumärkesägare. Nu hävdar det danska företaget ecoXpac att man i samarbete 

med Dansk Teknologisk Institut är nära en lösning. Prototyper och tillverkningsteknik 
finns redan, nu återstår att optimera tillverkningsprocess och hitta fungerande 
coatings för att livsmedelsgodkännande och barriär. nord emballage hälsade på 

företaget i det lilla samhället Slangerup, ett par mil norr om Köpenhamn.

TEXT BO WALLTEG  FOTO BO WALLTEG OCH ECOXPAC

ECOXPAC I DANMARK
har kommit långt med utvecklingen av en 

ecoXpac är stolta över att man lyckats lösa 
problemet med en gänga av fibermaterial 
på ett sätt som fungerar perfekt.
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E
coXpac har sin bas i produktion av så 
kallad ”moulded pulp” eller gjutfiber. 
Det är den teknik som används till 
exempel vid produktion av äggför-
packningar. Man startade år 2005 

men inte med inriktning på livsmedelsindustri 
i första hand. I stället handlade det om tråg 
för verkstadsindustrin som vill ha alternativ 
till expanderad polystyren för fixering av sina 
produkter i förpackningarna. Jakten på miljö-
anpassade och hållbara 
lösningar pågår hela tiden 
och flera stora företag finns 
bland kunderna. ecoXpac 
har hela tiden haft inrikt-
ning på små serier och har 
genom åren även fungerat 
som underleverantör till 
de stora tillverkarna inom 
området. Problemet med 
små serier är många byten 
av verktyg och att verkty-
gen dessutom kostar en 
hel del, inte sällan över 
en miljon kronor när det 
handlar om äggförpack-
ningar. Omställningar är 
dyra och man började se 
på möjligheten att produ-
cera billigare, kunderna är 
handlar gärna miljöanpas-
sat, men ett sådant alter-
nativ får inte bli mycket 
dyrare än de traditionella 
lösningarna, i så fall är det 
inte intressant. 
 - Vi utvecklade en speciell 
maskin för detta där verk-
tygen är mycket billiga och 
med en teknik för att ta fuk-
ten ur förpackningarna efter 
formningen, som sparar 
energi.  Förpackningsindu-
strin är en tuff bransch och 
det gäller att vara kreativ 
för att kunna konkurrera, 
säger Jesper Servé, som är 
vd på förtaget.

RÄTT TANKE
I Storbritannien lanserades för ett antal år sedan 
The GreenBottle av en uppfinnare vid namn 
Martin Myerscough för att bli ett alternativ till 
mjölkflaskor av plast i landet. ecoXpac var inblan-
dade i utvecklingen som användes av detaljhan-
delskedjan Asda. Det är en ganska komplicerad 
lösning med ett delbart ytterhölje av moulded 
pulp och en innerpåse av plast. Dessutom blev 
den alldeles för dyr för att kunna användas till 
en basvara som mjölk. Nu används den i stället 
för packning av vin. Lanseringen skedde under 
namnet Paperboy i Kalifornien nyligen.
 - Tanken kändes helt rätt, det var bara priset 
och konstruktionen som inte blev bra, och år 

2009 började vi på allvar på att skissa på en egen 
lösning där en viktig del av kravspecifikationen 
var att den skulle kunna fyllas i samma fyllnings-
linjer som flaskor av PET, utan ombyggnad. En 
ny linje blir för dyrt och då ska det mycket till 
om man får någon att satsa. Kunden ska inte 
behöva investera i sina linjer.
 - Vi har nu utvecklat en teknik där du kan 
komma med vilken plastflaska som helst till 
oss och få den skannad. Sedan kan vi göra en 

exakt kopia av fiberbaserat material. Den kan 
faktiskt tillverkas av vilken fiber som helst, vi 
har testat allt från tidningspapper till ny fiber, 
så länge fibern binder i varandra fungerar det 
och resultatet blir en mycket stark flaska. 

VÄRLDSUNIK LÖSNING
Flaskan, som heter The Green Fibre Bottle, kan 
i tillverkas i vilken storlek som helst. Intressant 
är att man får en mycket stark flaska, med en 
tjockare vägg än en plastflaska, men med en 
lägre vikt. Den kan tillverkas i valfri färg och kan 
förses med reliefer, det vill säga 3D-effekter. 
Målet är att utveckla fiberflaskan så att den blir 

prismässigt konkurrenskraftig med existerande 
förpackningsprodukter på marknaden. 
 Förslutningen av flaskan sker i dag med en 
plastförslutning med en låsring för att ge en 
garantiförslutning. 
 - Det här är ytterligare en unik detalj med 
flaskan. Gängan på den är tillverkad av fiber 
och det var en utmaning att få till den, men 
vi har lyckats, och nästa steg är att vi har en 
förslutning av fiberbaserat material på gång, 

inte med exakt samma 
konstruktion som den av 
plast, men fortfarande 
med garantiförslutning, 
säger Jesper Servé. 

TILLVERKNINGS-
PROCESSEN
Den patenterade produk-
tionstekniken kommer att 
bli mycket energisnålare 
än traditionella processer 
för moulded pulp. I stora 
drag går det till så här att 
tillverka en flaska:
	 Cellulosafiber	som	är	
uppslammad i vatten, 
sprutas in i en stängd kam-
mare som har formen av 
flaskan med gänga. Den 
våta fiberflaskan pres-
sas inifrån mot formen 
medan en noggrant styrd 
kombination av värme och 
tryck torkar den till dess 
första torrhetsgrad med 
minimal energiförbruk-
ning. Den färdiga flaskan 
transporteras till en be-
läggningsenhet där den 
sprayas invändigt med 
det aktuella barriärma-
terialet. Detta kan vara 
olika beroende på vilken 
typ av livsmedel som ska 
packas.  

UTMANINGAR 
ÅTERSTÅR
Idag är produktionstakten 

för flaskan inte tillräckligt hög för kommersiell 
produktion, men avsikten är att man ska nå 
ner under sex sekunder per tillverkad flaska. 
Med andra ord återstår det en del jobb att 
göra innan flaskan blir kommersiell. Vi pratar 
alltså fortfarande om ett projekt som har en 
tidshorisont på tre och ett halvt år innan det 
är klart för marknaden. 
 - Visst är det så, vi kan tillverka flaskor i dag 
och de skulle säkert kunna användas inom vissa 
non-food områden, men vi siktar mot livsmedel 
och dryck där volymerna finns, och förutom 
tillverkningshastighet har vi ett par ytterligare 
utmaningar att ta hand om.

Jesper Servé hoppas att fiberflaskan är på marknaden om cirka tre år.
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 Ska flaskan fungera som livsmedelsförpack-
ning krävs det naturligtvis en barriär, både mot 
fukt och gaspermeabilitet och här finns en utma-
ning. ecoXpac har under utvecklingstiden haft 
hjälp av Dansk Teknologisk Institut där Søren 
Rahbek Østergaard, chef på avdelningen för 
emballage och logistik, är kontaktperson.
 - Det här är en spännande utmaning, säger 
Søren Rahbek Østergaard. Vanligtvis har man 
en polyeten som barriär men vi vill hitta en 
lösning som går att återvinna tillsammans med 
fibern. Dessutom vill vi att flaskan ska brytas 
ner fullständigt om den hamnar i naturen.
 - Vi har utvärderat plasmacoating och funnit 
att det är ett mycket intressant alternativ och 
med den tekniken skulle vi kunna få en fiber-
förpackning som är lika tät som en glasflaska. 
Plasmatekniken är ju välkänd och en smart 
lösning om vi blir nöjda när utvärderingarna 
är klara. Det är inte så lång dit faktiskt.
 - En annan utmaning är energiförbrukningen. 
Det handlar om att driva ut fukten ur materia-
let, något som traditionellt förbrukar mycket 

energi i den här typen av material. Vi kan inte 
producera en flaska som kan mäta sig med 
andra, existerande lösningar. I själva verket 
ska vi bli mycket bättre. Vi har sagt att vi ska 
ned till hälften eller till och med mer av ener-
giförbrukningen i produktionen, och där är vi 
idag, men då pratar vi på laboratorienivå. Nu 
ska vi skala upp det till produktionsmiljö och 
då möts vi av spännande utmaningar. 

INGEN TILLVERKNING
Tanken är inte att ecoXpac ska tillverka flaskor 
åt kunderna, man kommer att leverera maski-
nerna, som ska byggas i Danmark, och sedan 
licensiera ut produktionen. Man ser framför 
sig en form av ”hole in the wall” produktion 
där flaskorna levereras direkt in i kundens 
fyllningslinjer. 
 ecoXpac tillverkar fortfarande olika för-
packningslösningar i små serier till externa 
kunder, men i huvudsak ser man sig som ett 
utvecklingsföretag med ”hardcore” ingenjörer. 
Tio personer är anställda. 

 - Vi har gjort en affärsplan där vi dragit nytta 
av vår långa erfarenhet av moulded fiber och vi 
ser att i kan spara både miljö och pengar, och 
det budskapet måste vi få ut nu. 

BJUDER IN INTRESSERADE 
SAMARBETSPARTNERS
The Green Fibre Bottle är ett projekt som be-
räknas kosta etthundra miljoner danska kronor 
innan allt är färdigt för marknaden. Man har 
bland annat ekonomiskt stöd från det som 
heter Markedsmodningsfonden, det vill säga 
Marknadsuvecklingsfonden i Danmark, en 
statlig finansiering som riktas mot små och 
medelstora företag. 
 - Vi vill samtidigt gärna utvidga ecoXpacs 
nätverk med goda samarbetspartners och 
möjliga investerare, säger Jesper Servé. 

Dessutom vill vi att
flaskan ska brytas ner

fullständigt om den
hamnar i naturen
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