
Lars Johansson 

RISE PFI AS

Bruk av tømmer i Norsk

industri i fremtiden



 Kort om RISE

 Bakgrund

 Verdiskaping för Norsk tømmer

 Bruk av nya råvaror

 Värdekedjor med cellulosa, lignin mm

 Trefiberkompositer

 Pyrolys av ved

 Biobränsle

 Test- och demoanläggningar
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Innehåll

(Brodin et al 2017)
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RISE Divisioner RISE PFI tillhör RISE Bioeconomy
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Bakgrund - ändrade virkesströmmar från 2012 till 2018



5

Exempel på verdiskaping för Norskt tømmer

Energi

Fôr

Farmasi

Kemikalier

Treforedling mm



 Ökat förbruk av virke hos de traditionella 
tryckpapperstillverkarna – både Skogn
och Saugbrugs förbrukar närmare 1 milj
m3fub var

 Ökad kvalitet på TMP och nya produkter 
– reducerad användning av sulfatmassa

 Ökad produktion hos bl a MMK Follacell 
– från 100 000 till 180 000 ton/år

 Satsning på nya produkter – både 
traditionella och helt nya produkter

Traditionell treforedling
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Bioraffinering – råvaran i veden



 Ökad bruk av lövved – används redan till viss 
del i Norsk industri

 Nya processer som gör det möjligt att ta ut 
”kemikalier” direkt från ved – exempelvis 
hemicellulosa i lärk, uppgradering av socker 
från lövved i USA blir organiska syror 

 Ökat bruk av biprodukter – RISE PFI 
kartlägger mängd och dagens verdi av 
biprodukter i Midt-Norge

 Ökat bruk av restråstoff i processvatten – ny 
teknik som gör det möjlig att rena värdefulla 
”kemikalier” i processvatten som idag går till 
extern-rening

Bruk av nya råvaror
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 Papper, tissue och kartong

 Textila fibrer och material

 Kompositer

 Fibrillär och kristallin cellulosa 
(nanocellulosa)

 Barriärer

Värdekedjor med cellulosa

9



 Diesel och bensin

 Flygbränsle

 Kolfibrer

 Kemikalier, t ex fenoler och aromater

 Avancerade material

Värdekedjor med lignin
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 Kemikalier och polymerer (plast)

 Diesel och bensin

 Flygbränslen

 Proteiner till bl a fôr
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Sockervärdekedjor



 Trefiberkompositer tillverkade av TMP/CTMP 
finns redan i produktion

 Med eller utan tillsats av plast för en mängd 
applikationer – exempel Norske Skog Saugbrugs

 3D-formning för ersättning av plastprodukter –
t ex förpackningsmaterial, emballage mm

 Träfiberkompositer för byggprodukter – t ex 
träfiberisolering (Hunton startar fabrik)

 Stor potential och stor marknad!

Trefiberkompositer
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 Pyrolys av ved ger gas, bioolja och biokol

 Bioolja kan användas både som bränsle, 
kemikalie och i tekniska applikationer

 Sågverk i Sverige startar produktion av bioolja
(30 000 ton/år)

 Med uppgradering finns många 
användningsmöjligheter för bioolja

 Biokol kan användas i bl a smältverk, lantbruk 
mm

Pyrolys av ved
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Tror på møkkarevolusjon!
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Framtidens råvara för biobränsle i Norge

Konsernsjef Christian Rynning-
Tønnesen i Statkraft starter med 
avfall fra skogsindustrin, men tror
det blir kloakk som på lang sikt vil
revolusjonere produksjonen av
biodrivstoff i Norge

(Dagens Næringsliv 5 juni 2018)



 Testar processer under verkliga 
förhållanden

 Identifierar och möter utmaningar i 
uppskalning från labb till 
industriproduktion

 Innebär snabbare introduktion till 
marknaden

 Innovativa miljöer där flera parter kan 
samverka, till exempel längs en 
värdekedja

 Regionala centra för utveckling av 
industri och näringsliv

Test- och demoanläggningar
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Lars Johansson

lars.johansson@rise-pfi.no

+47 92 04 16 86

Mange muligheter
før Norskt tømmer i 

fremtiden!

Tack !


