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Innehåll

(Brodin et al 2017)



Skognæringa i Trøndelags utviklingsplan



Are n a Sko g

• 46 bedrifter og R&D organisasjoner som partners

• 75 prosjekt startet og 100  miljoner kr forsking, utvikling

og inovasjons middler 2016-2019

• 4 områden: Skog, logistikk, bygg og fiber
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Exempel på verdiskaping för Norskt tømmer

Energi

Fôr

Farmasi

Kemikalier

Treforedling mm



• Producerar ca 130  000  ton CTMP massa, skall öka
produktionen till över 180  000  ton/ år

• 95% går till användning i  kartong, ca halva 
produktionen “internt” i MMKs egna
kartongfabriker i Europa, resten på export till 
Asien

• Tissueprojekt där vi visade hur CTMP kan
användas i absorptionsprodukter

• Ecosorb – ny foodpad som skall ersätta
superabsorbent av plast
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MMK Follacell



• Tillverkar 500  000  ton avis och forbedred avis på tre PM

• Foredler 1 miljon m 3 tre och kraft till avispapir

• Forbruker ca 640  GWh/ år elektrisk kraft och 1 milj m 3fub gran

• TempSens projektet skall reducera kraftforbruket med 10% eller 
64 GWh/ år med hjälp av temperatursensorer i raffinörerna

• Reduktion av svavel för att kunna bleka till samma ljushet utan 
att använda så mycket kemikalier – 25% rediktion i bruk av 
svavel positvt för Biokrakt som måste rena bort all svavel från sin 
biogas
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Norske Skog Skogn



• 12,5 miljoner Nm 3 biogass per år fra
fiskeavfall og vann fra Norske Skog Skogn

• Fase 1 startet juni 2018

• Fase 2 starter 2021

• Planerer för fase 3 – ser på ulike råvarer

• Salg av biprodukter
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Biokraft AS



• Ranheim Paper & Board lager ca 100  000  
ton/ år papir, massivpapp og byggnadspappir
av brun retuturfiber

• Den nyaste produkten är Petasat, det första
returbaserade pappret för laminat i världen

• Fabriken ägs idag av Österrikiska
FunderMax koncernet som tillverkar
byggprodukter (laminat)

9

Ranheim Paper & Board



• Fibe rfo rm ade  pro dukte r – kan erstatte 
plastprodukter och emballasje, kan implementeres 
omedelbart

• Kan brukes i byggprodukter

• Ersättning av plast med fiberformade produkter 
kan behöva barriär – på väg att bli biobaserad

• Skum fo rm ade  fibe rpro dukte r – porösa 
material med låg densitet

• Lätta innerförpackningar för skydd vid transport, 
emballage, som erstattning för bl a isopor

• Skumprodukter för värme- och ljudisolering

• Skumformade filterprodukter
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Exempel på nye produkter fra trefiber



• Bio ko m po s itte r – Granulat kan tillverkas redan idag med 
olika plaster

• Plasten kan erstattes helt eller delvis av lignin

• Trefiber fungerer som armering vilket ökar styrkan i den 
färdiga produkten

• Trefibrn kan behöva modifieras så att bindning till plasten 
blir så god som möjligt

• Til biokomositer räknas allt från tredekking till avancerade 
medicinska applikationer
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Exempel på nye produkter fra trefiber



 Fiske - o g dyre fô r – Kan tillverkas efter to olika principer

 1. Separera socker och lignin, - protein av socker, lignin 
biprodukt

 2. Bruke insekter eller hoppkreftor som spiser allt og bildar 
protein som kan bli fôr

 Bio kull – Kan brukes i smelteverksindustrin eller som 
jordforbedring

 Biprodukter som spon, slam etc kan brukes som råvara

 Om smelteverksindustrin byter ut kull mot biokull är 
marknaden mycket stor!
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Exempel på nye produkter fra trefiber



• Gran ulat lage t på tre fibe r på kun s tgre s sban e r

• Det finns idag i underkant av 2000  kunstgressbanor i Norge

• Varje kunstgressbane innehåller ca 100  ton granulat som idag oftast 
består av nedmalda gummidäck (SBR granulat)

• Kunstgressbanorna håller i drygt 10  år innan de måste rivas upp och 
byggas om

• Varje år måste man fylla på med 3-5 ton granulat per bane (1-3 ton om 
man inte vedlikeholder banan under vintern)

• Ers tattn in g fö r plas tfo lie run t sko gsplan e r– Skogplanter Midt-
Norge
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Exempel på nye produkter fra trefiber
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+47 92 04 16 86

Mange muligheter
før Norskt tømmer i 

fremtiden!

Tack !


