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Användning av skog
Ur klimatsynpunkt
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Traditionell användning
• Pappersmassa

• Kräver mycket energi

• Pappersanvändning minskar


• Bränsle

• Släpper ut mycket CO2 och ger relativt lite energiutbyte

• Nyplanterad skog bidrar till ökad CO2


• Vi har lite mer än 7 år på oss att komma ner till noll-utsläpp om vi vill nå 
1,5% målet


• Hus

• Bra, för det bevarar träet som kolsänka i 50-100 år!

2

Cc Per Flensburg

 Skogsbrukets förändring
• Hittills är det mest gran och tall som odlas. De växer relativt snabbt och ger 

god avkastning

• Högre temperatur ger fler skadeinsekter och fler skogsbränder

• Fler stormar ger fler vindfällen

• Detta leder till större intresse för lövträd: Björk, bok, ek osv.

• Men vad kan man använda dessa träd till? Kan man göra reglar och läkt av 

björk? Hur blir priset? Varför kan man inte köpa björkplank på brädgården?
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Björkprodukter
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Andra björkprodukter
• Möbelämnen (stav, plank, rundstav)

• Möbler

• Trappsteg

• Konsoler

• Fågelbord

• Insektshotell
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Björkträd
• Växer snabbt

• God böjfasthet

• Kan göras kvistfria

• Är inte lika rötbeständiga som gran och tall

• Men är tätare

• Behövs för biologisk mångfald 
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Björkvirke
• Björken har goda styrkeegenskaper med dubbelt så höga värden som gran 

och fur 

• Massiv björk används i möbelindustrin, p g a den höga böjhållfastheten. Den 

kan också utnyttjas i balkar för konstruktionsändamål där olika trädslag läggs 
i lager med björk i ytskikten. 


• Björken ruttnar lättare än gran och furu. Beständigheten skulle kunna ökas 
med acetylering eller värmebehandling.


• Efterfrågan på grova, raka träd skulle kunna öka om björk börjar användas i 
byggprodukter i större omfattning, till exempel i korslimmat trä och massivträ. 


• Idag används björk i princip inte alls i byggprodukter i Sverige, däremot i 
Norge. Traditionellt har rak och kvistren björk använts för 
plywoodframställning, där trädslagets styrka ger stora fördelar.
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Men…
• Trots att en stor mängd projekt har genomförts för att stimulera 

lövvirkesanvändningen har lövträets andel i träteknisk industri minskat 
drastiskt de senaste 30 åren. 


• I landet finns fyra sågverk som utnyttjar björk i större omfattning. 

• Den sammanlagda förbrukningen av björkvirke i landet uppgår till knappt 8 

miljoner m3fub (varav 2,8 milj. importeras), men endast 60 000 m3fub sågas i 
de fyra björksågverken. 


• Huvuddelen används till massabruken eller som husbehovsved.

• Betalningen till skogsägare har legat på en stabil nivå men anses inte vara 

tillräcklig för att motivera produktionen av grovt och rakt björktimmer.
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Förädlade

Träprodukter
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Träets beståndsdelar
• Ett träd innehåller ingredienser till mat, kläder, ytbehandling av människor och 

hus och elektronikkomponenter. 

• Trä består av cellulosa, hemicellulosa, lignin och små mängder av en del 

andra ämnen. 

• Hemicellulosan, drygt 30 procent av träets beståndsdelar, har hittills 

försvunnit med processvattnet från träindustrin. 
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Träets 
beståndsdelar
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Några intressanta produkter
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Grangummi
• Hemicellulosa är grundmaterial

• Materialet är både hårt och 

poröst och kan absorbera vätska 
upp till 40 gånger sin egen vikt.


• Kan användas som värme-
isolering eller skyddande 
förpackning för mediciner.
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Stabiliseringsmedel
• Hemicellulosa är grundmaterial

• En emulsion som har samma färg 

och konsistens som vaniljsås, och 
som dessutom doftar svagt av vanilj. 
Den kan stabilisera och förena vatten 
och finfördelat fett.


• Emulsionen fungerar utmärkt i olika 
livsmedel där det behövs stabili-
seringsmedel, och hemicellulosan 
hindrar att fleromättade fetter 
härsknar. Den kan ersätta många 
konstgjorda tillsatsmedel 
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Viskos och annat tyg
• Viskos, rayon och modal är namnet på tyger som framställs av textilmassa.

• För att få textilmassa ska hemicellulosan tas bort. Därefter tvättas, bleks och 

torkas massan som nu är en ren cellulosaprodukt. Den innehåller kemiskt sätt 
samma ämnen som till exempel bomull.


• Textilmassan löses upp till en sirapsliknande massa med hjälp av lut och 
koldisulfid. Den trögflytande massan pressas därefter genom ett munstycke 
med tiotusentals små hål så att det bildas tunna trådar som får stelna i en 
svag blandning svavelsyra. Trådarna ska därefter neutraliseras, tvättas, blekas 
och torkas. Slutprodukten blir en bomullsliknande tråd.


• Bomull kräver mycket vatten för att växa: om ett kilo viskosfiber tillverkas av 
bomull, behövs det över 11 000 liter vatten. För att tillverka ett kilo viskos av 
träfibrer behövs det 450 liter vatten.
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Björkfiber som tyg
• Värmer man upp finfördelat träpulver till 90 grader i sex timmar så löser det 

upp sig. Man kan ta till vara fibrerna och använda dem i olika material.

• Textilier och korvskinn har redan testats, säger Ilkka Kilpeläinen, professor i 

kemi vid Helsingfors universitet och medlem av Finska Vetenskapsakademin.

• Ioncell heter processen. Det existerar redan tygbalar och en uppsydd klänning 

i Marimekkos högkvarter i Helsingfors. Projektet är egentligen nordiskt, för 
fibrerna spinns till tråd vid Borås högskola i Sverige.


• Om fem år tror professorn att det redan finns flera fabriker som tillverkar 
textilier av trä, men förhoppningsvis också av avfallspapper och lump. Det är 
nästa steg.

17 18

Cc Per Flensburg

Framtidsutsikter
• Än så länge behöves nya träfibrer för att tillverka material med Ioncelltekniken, 

men snart kan man återanvända fibrer från returpapper eller redan tillverkade, 
använda och kasserade plagg. 


• Då har man nått ett viktigt delmål. Förutsatt att man kan hitta ett sätt att 
återanvända lösningsmedlet kan det här dessutom bli ett mycket billigt sätt 
att tillverka textilfibrer.
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Mediciner etc
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Stilbener
• Stilbener är aromatiska kolväteföreningar i den bark som mest varit en 

avfallsprodukt i skogsindustrin.

• Stilbenerna kan förädlas till medicin, träimpregnering och solkräm.

• Nordiska träd har högre halt av stilbener än sydligare

• De naturliga antioxidanterna i barken är ett inbyggt självförsvar som skyddar 

trädet mot mögel och ohyra

• Ett av målen är att ta fram en impregneringsvätska som är helt byggd på 

barkens byggstenar. Då skulle man äntligen få ett helt giftfritt sätt att skydda 
och ytbehandla träkonstruktioner.
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Stilbener
• Stilbenerna fungerar på samma sätt på människans hud. De är beroende av 

ljus.   

• Sol- och andra hudkrämer är en produktgrupp där de kan komma till 

användning. 

• I förlängningen hägrar dessutom mediciner mot många olika sjukdomar

• 65 procent av jordens befolkning använder traditionella mediciner. 

Naturmedlen är alltså fortfarande viktiga. Målet är att få reda på varför 
naturmedlen fungerar. Det är ett till stora delar outforskat fält. Kan man isolera 
ett naturmedel och tillverka ett läkemedel av det fungerar det ännu bättre än i 
naturligt tillstånd.
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Stilbener
• Stilbener kan hindra inflammationer. De kan användas i antibiotika, och de 

kan ge ett skydd mot sjukhusbakterier. 

• Stilbenerna kommer att spela en viktig roll i kampen mot typ 2-diabetes, 

alzheimer och cancer. Men det kommer att ta åtskilliga år.

• Nordiska träd innehåller ovanligt mycket stilbener. Dessa är fotoaktiva, alltså 

tar de emot energi. Det kan vara en möjlighet för halvledarteknologin. 
Kombinerar man kisel och stilben kan man få ett material att utnyttjas i 
nanoteknologin.


• Samma förmåga att ta emot strålning gör att stilbener också kunde användas 
i solkrämer. Det verkar som om de skulle skydda hudceller från skadlig uv-
strålning.

23 Cc Per Flensburg

Batterier
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Träbatterier
• Batterier av trä betyder: Ingen gruvdrift, ingen brist på dyra metaller – utan 

bara en råvara som finns mest överallt i Sverige.  

• Så säger ett företag i Norrköping som utvecklat träbatterier och nu ska ha ut 

dem på marknaden. 

• Det finns rest-ström i lignin, ämnet har förmåga att ladda upp och ladda ur 

elektricitet. Vi kan göra det flera tusen gånger, säger Ligna Energys tekniske 
chef Jakob Nilsson. 


• Än så länge siktar man in sig Internet of Things
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Användning av träbatterier
• Smarta hus är en typisk målgrupp

• Längre fram kan det vara en solkraftanläggning eller ett nätbolag som 

behöver stabilisera sina frekvenser.

• Bilbatteri behöver hög energitäthet, träbatterier har inte den högsta. Däremot 

skulle de funka i laddstationer, som ett mellanlager

• Man använder avfall, rester från pappersproduktionen, så de tar inte ner några 

träd. Och  det tillverkas fortfarande så mycket papper att det inte är något 
problem att få tag i lignin.


• Man behöver bara någon procent av jordens lignin för att täcka ett väldigt 
stort lagringsbehov
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Kompositmaterial
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Komposittrall är en blandning av trä och plast. Inte fossilfri! 
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Träfiber istället för plast
• Nästan alla mateiral som är tillverkade av fossil råvara kan rent tekniskt 

ersättas av biobaserade alternativ.

• Biofiber Tech lanserar materialet FibraQ; ett slags pellets av träfiber. 

• De har tagit fram en teknologi för att modifiera träfibrer så att de blir plastlika 

och får ett miljövänligt material som är billigt att tillverka och som bryts ner 
om det hamnar i naturen.


• Överallt i samhället håller vi på att ställa om till att använda oss mer av 
biobaserade, förnybara material. Den utvecklingen kan inte vänta på att stora 
investeringar ska bli klara, saker behöver hända nu


• Idag ersätter en produkt som Biofiber Techs upp till 40 procent av plasten 
men snart ska mängden träfiber kunna ökas på ytterligare. Materialet kan 
teoretiskt sätt användas i alla applikationer där man använder plast idag.
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Nanocellulosa
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Vad är nanocellulosa?
• Nanocellulosa är ett material som utvinns ur träfibrer. Det har exceptionella 

styrkeegenskaper i klass med Kevlar, men i motsats till fossilbaserade 
material är nanocellulosa helt förnybart. Tidigare var tillverkningen för 
energikrävande för en kommersialisering av nanocellulosa, men tack vare 
RISE processutveckling är det nu möjligt.


• Nanocellulosa kan användas till många saker:

• Sårförband

• Förstärkningsmedel i papper

• Konsistensgivare i livsmedel


• Nanocellulosa kommer att ersätta metall och plast i exempelvis bildelar och 
göra oorganiska plaster föråldrade
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Rise-forskning
• Man studerar bland annat hur 3D-printad nanocellulosa kan användas som 

stomme för stamceller att producera ny benvävnad på. Man har också flera 
projekt som tittar på hur nanocellulosa kan användas för energilagring och 
biobaserad elektronik.


• Ett högintressant spår handlar om att spinna tråd av nanocellulosa. Resultatet 
är en fiber – styvare och starkare än spindeltråd, känt som naturens starkaste 
material.


• Tekniken är patenterad av RISE och skulle kunna användas för många av 
framtidens lättviktsmaterial i bilar, flygplan, möbler, textilier och konstruktion.
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Hela denna bil är stort sett gjord av nanofibrer. Den presenterades 2019
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Framställning
• Nanocellulosa kan framställas på olika sätt. Hittills har forskning liksom 

tillverkning i demonstrations- och fabriksskala framför allt skett inom fibrillär 
nanocellulosa, MFC/NFC, och kristallin nanocellulosa, CNC. Forskning utförs 
även inom bakteriell nanocellulosa. Som namnet antyder produceras denna med 
hjälp av bakterier i bioreaktorer. 


• Fibrillär nanocellulosa har funnits sedan början av 1980-talet men kommer-
sialiseringen misslyckades på grund av den mängd energi som krävdes. 
Processutvecklingen på RISE hade på 2010-talet resulterat i nya behandlings-
metoder som minskade energiåtgången med upp till 98 procent. Baserat på 
denna process byggdes en pilotanläggning hos RISE i Stockholm för att kunna 
producera nanocellulosa i större skala och sedan 2016 har RISE en transpor-
tabel demonstrationsfabrik för tester och tillverkning i direkt anslutning till olika 
pappersbruk. 
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www.tarbyff.se  => Projekt => 
Skog
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