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Meltron levererar till Metsä Fibre och Finlands största 
skogsindustriprojekt 
 
Efter flera tidigare leveranser till skogsindustrikoncernen Metsä Group har Meltron nu fått 
en första order för Metsä Fibers nybyggnadsprojekt i Kemi i norra Finland, ett ’bioprodukt’- 
projekt som är det största hittills i finsk skogsindustri. Beställningen gäller mer än 100 
vägbelysningar MRS, både enkelversionen med fyra ljuspaneler och dubbelversionen med 
åtta ljuspaneler. Leverans sker under våren; Meltron har säkrat leveranser av komponenter. 
Meltron samarbetar med Ases, som är en av Metsä Fibres partner. 
 
Meltron valdes i tuff konkurrens med andra välkända leverantörer efter en lång och 
noggrann utvärdering av Metsä och AFRY, som är en av projektets viktigaste partners. The 
tidigare framgångsrika leveranserna till Metsä Group, den höga kvaliteten och speciella 
optiken som skapar en likformig ljusspridning var återigen avgörande för Metsä Groups val 
av Meltron som leverantör. 
 
Metsä Fibers anläggning I Kemi, som tas i drift under tredje kvartalet 2023, kommer årligen 
att producera 1,5 milj ton massa, många andra bioprodukter liksom 2 TWh förnybar el. 
Under byggperioden sysselsätts omkring 15 000 personer. Huvudpartners är Valmet, ABB, 
AFRY och Fimpec. 
 

- Konkurrensen inom segmentet för vägbelysning är hård och det har tagit lång tid att 
få gehör och erkännande för Meltrons unika vägbelysning. Vi tror att den har mycket 
stor långsiktig potential, säger Jarmo Korpisalo, försäljning Meltron Oy. Vi kommer 
att fortsätta arbeta med Metsä för att också erbjuda andra belysningslösningar till 
projektet i Kemi. 

 

 
 
Meltron MRS-street-light 



Om Meltron – “More than Just Light” 

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av 
elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. “More than Just Light” betyder 
energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och 
hälsa.  Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom 
infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.  

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.  

För ytterligare information kontakta: 
 
Göran Lundgren, VD (tf) Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; goran.lundgren@meltron.com 
Jarmo Korpisalo, försäljning Meltron Oy, tel: +358 40 554 1806; jarmo.korpisalo@meltron.fi 
 
Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, SE-116 38 Stockholm  
Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki, Finland 
 
Läs mer på www.meltron.com 
 
 
 


