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Abstract 
The aim and objective with this study was to investigate to what extent co-operation 
through material and energy exchange between adjacent industries among the forest 
industry in Sweden could be found. First, an inventory of the industries in the forest 
industry was conducted. Secondly, each company was contacted with questions 
concerning this issue. Complementary field studies of four specific cases were 
conducted in order to give an insight to how these co-operations may function in reality.  
 
The result of this study illustrates that co-operations among the industries exist in the 
forest industry sector as more than a third of the investigated industries has some kind 
of co-operation regarding material and energy exchange with adjacent industries. 
 
A total number of 152 industries were identified during the inventory phase and 117 of 
those industries participated in the study with their own answers. This high participation 
rate enhances the impression that these are important questions to the forest industry 
sector. Numerous of the co-operations mentioned revolve around electricity, steam, and 
by products from sawmills, like woodchips and sawdust. Nevertheless, a few other 
interesting co-operations have also been revealed during the study, for example; sludge 
from some of the pulp mills are used as fuel, soil fertilizer and as covering material at 
landfills.     
 
An interesting point is that co-operations, which not were discovered during the earlier 
correspondence with the industries, in fact were revealed during the field studies. 
Therefore, the probability that there are more existing co-operations between adjacent 
industries than the findings in the study reveals, are high.    
 
To sum up, this shows that the forest industry is well in advance regarding co-operation 
through material and energy exchange between adjacent industries. However, there is 
still a lot to be done if the negative effect on the environment from the forest industry 
should be minimised. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
Huvudsyftet med studien var att se i vilken grad det går att finna samarbeten genom 
material- och/eller energiutbyten mellan närliggande anläggningar inom skogsindustrin 
i Sverige. Genom att göra en inventering av vilka anläggningar som finns inom 
skogsindustrin och sedan kontakta dessa, sammanställdes en lista över de olika 
anläggningarna och deras olika samarbeten. Inventeringen gjordes med hjälp av olika 
branschorganisationer samt sökmotorer på Internet. Utöver detta besöktes också fyra 
intressanta fall för att ge en inblick i hur dessa samarbeten kan se ut.  
 
Studien visar på att den här typen av samarbeten existerar inom skogsindustrin och att 
drygt en tredjedel av de studerade anläggningarna har någon form av samarbeten 
rörande dessa frågor. Detta pekar på att man inom skogsindustrin är långt framme när 
det gäller resursutnyttjande och att möjligheten att minimera sin energi- och 
materialanvändning hela tiden är en relevant fråga. 
 
Det finns med stor sannolikhet ännu fler sådana samarbeten som inte framkommit vid 
undersökningen och en intressant aspekt är att vid de besök som gjordes upptäcktes 
samarbeten som inte uppmärksammats vid tidigare kontakter. Av de 152 tillfrågade 
anläggningarna i inventeringen erhölls svar från 117 stycken vilket tyder på att det finns 
ett stort intresse för dessa frågor inom skogsindustrin. Flera av de anläggningar som inte 
hade några samarbeten kring dessa frågor svarade också att de hela tiden undersöker 
möjligheten till att inleda sådana.  
 
Många av samarbetena rörande dessa frågor kretsar kring leveranser av el och ånga 
samt spån och flis men en del andra intressanta samarbeten har också framkommit. 
Exempelvis används slam från bioreningsdammar till bränsle, jordförbättringsmedel och 
som täckmaterial vid deponier.  
 
Sammanfattningsvis tyder detta på att skogsindustrin ligger långt framme gällande 
dessa frågor men att det fortfarande finns mer att göra om energi- och 
materialanvändningen och därigenom den negativa miljöpåverkan ska minimeras.  
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1 Inledning 
Detta kapitel börjar med att beskriva bakgrunden till varför studien är motiverad och 
vilket syfte den har. Vidare beskrivs de avgränsningar som gjorts och avslutningsvis 
vilken metod som använts till studien.  
 

1.1 Bakgrund 
Idag finns en ständigt växande oro för klimatförändringar på grund av växthuseffekten. 
Denna leder till en global uppvärmning och medför många problem för både ekosystem 
och tekniska system. Vi bör dessutom vara medvetna om att de naturresurser vi har idag 
i form av mineraler, metaller och fossila bränslen är ändliga. Idag uppskattas reserverna 
av kol till 235 gånger årsproduktionen, oljereserverna till 43 gånger årsproduktionen 
och naturgasreserverna till 66 år (Johansson, 2004). 
 
Det är viktigt att ta dessa problem på största allvar och hitta nya lösningar som bidrar 
till att minska förbränningen av fossila bränslen och nyttjandet av ändliga resurser. Ett 
sätt att göra detta är att använda biobränslen i mycket högre grad än vad vi gör idag. 
Dessa bidrar inte till växthuseffekten eftersom koldioxidutsläppen ingår i ett kretslopp 
och därigenom inte bidrar till nettotillskottet av koldioxid. Många olika 
forskningsområden inom till exempel miljö, energi och industriell ekologi försöker hitta 
nya lösningar på dessa problem.  
 
Svensk industri använder idag 157,4 TWh vilket motsvarar 39 procent av landets totala 
energianvändning (Energiläget 2005, 2005). Via denna energiförbrukning bidrar 
industrin bland annat till att stora mängder koldioxid släpps ut till atmosfären. Genom 
att minska energianvändningen inom industrin kan både koldioxidutsläppen och 
resursförbrukningen minskas. Ett sätt att göra detta är att ta till vara på de olika resurser 
vi har i form av bi- och restprodukter och genom att använda den spillvärme som bildas 
vid olika industriella processer.  
 
Industriell ekologi är ett forskningsområde på stark frammarsch i stora delar av världen. 
Inom forskningsfältet studeras bland annat resursutnyttjandet av material och energi 
genom att olika industrier går ihop och bildar så kallade eko-industriella parker där 
material och energi kan återvinnas och användas för andra ändamål i ett 
kretsloppsliknande system. Endast några få dokumenterade fall existerar i dag, till 
exempel industriområdet Kalundborg i Danmark. De flesta kända system, Kalundborg 
inkluderat, baseras dock på användning av fossila bränslen och det vore därför av 
intresse att hitta liknande, icke fossilbaserade system, inom till exempel skogsindustrin 
(Ehrenfeld & Chertow, 2002; Ehrenfeld & Gertler, 1997). Ehrenfeld och Gertler (1997) 
och Korhonen et al (2002) eftersöker mer forskning inom området och då framförallt 
fallstudier. De framhåller att de insamlade erfarenheterna från fallstudierna sedan kan 
användas då detta kretsloppstänkande ska implementeras på andra anläggningar.  
 
Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste industrigrenar och den baseras till stor del 
på förnyelsebara råvaror, för både produktion och energisystem. Inom skogsindustrin 
råder dessutom en hög grad av utnyttjande av bi- och restprodukter, exempelvis som 
biobränsle och i massatillverkning. En intressant frågeställning är därför om det finns 
exempel inom skogsindustrin i Sverige idag som skulle kunna falla inom ramen för 
industriell ekologi.  
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1.2 Syfte 
Huvudsyftet med studien är att undersöka i vilken grad det går att finna samarbeten 
genom material- och energiutbyten mellan närliggande och självständiga anläggningar 
inom skogsindustrin i Sverige. Utifrån det insamlade materialet kommer sedan ett antal 
intressanta fall att studeras för att ge en inblick i hur dessa samarbeten fungerar. 
 

1.3 Avgränsningar 
I denna studie ingår massabruk, pappersbruk, integrerade massa- och pappersbruk, 
större sågverk (>100 000 m3 sågat/år), spånskivetillverkare samt biobränsleproducenter 
och då främst brikett och/eller pelletstillverkare. Anledningen till att en begränsning 
sattes på sågverken är att antalet sågverk i Sverige är så stort att det inte vore möjligt att 
undersöka alla inom tidsramen för detta projekt. En sökning efter sågverk på gula 
sidorna genererar 550 stycken svar och det är högst sannolikt att antalet sågverk i 
Sverige är ännu större. Inventeringen gör inte anspråk på att vara fullständig då flera av 
nedanstående faktorer gör att ett antal företag kan ha förbisetts under arbetets gång samt 
att information inte tillhandahållits från alla berörda industrier. Det är därför viktigt att 
se denna undersökning som en startpunkt för vidare utredning.  
 
De listor som tillhandahållits från branschorganisationen Skogsindustrierna har inte 
varit helt uppdaterade. Vissa industrier har lagts ner eller sålts till andra koncerner och 
detta gör att de inte framträtt vid eftersökningarna. Andra problem som uppstått är att 
alla anläggningar inte är listade på företagsfakta eller på gula sidorna eller att de ingår i 
en koncern som inte har sitt säte i Sverige vilket gör dem svårare att hitta. En anledning 
till detta kan vara att vissa företag eller koncerner lägger tonvikten på att presentera sina 
produkter - och var produkterna sedan är producerade är mindre intressant för kunden 
och därigenom blir produktionsanläggningarna svårare att finna.  
 
Informationen om samarbetena baseras på de svar som erhållits i svarsmailen från 
respektive företag utom i de fyra fallstudierna då intervjuer och besök har kompletterat 
informationen. Viss information har även inhämtats från företagens eller koncernernas 
egna hemsidor och då dessa inte alltid är helt uppdaterade kan viss information vara 
inaktuell. Några av företagen har inte besvarat frågorna och andra kan ha missförstått 
dessa vilket leder till att informationen inte är helt fullständig då det gäller både antal 
anläggningar och vilka som har samarbeten.  
 
Studien går inte in på djupet i varje process när det gäller de olika samarbetena utan 
fokuserar på att identifiera vilka samarbeten som finns. Det hade till exempel varit 
intressant att få kännedom om den fjärrvärme som levereras från de olika 
anläggningarna är producerad fjärrvärme eller spillvärme. Denna fråga har inte 
specificerats när frågorna om de olika samarbetena skickades ut och detta gör att den 
informationen bara anges om den uppgiften framkommit i svaren. På en del ställen i 
rapporten finns luckor i informationen och då framförallt när det gäller vilka de olika 
anläggningarnas samarbetspartners är. Detta beror på att vissa nöjt sig med att svara att 
samarbete sker kring vissa områden men inte med vilka industrier det gäller. Detta gör 
sig också gällande när det avser mottagare av fjärrvärme. 
 
Det hade varit mycket intressant att besöka alla företag där indikation på integration 
förekommit har men detta har inte varit möjligt på grund av tidsrymden för detta 
projekt. Istället valdes fyra olika fall med sinsemellan olika konstellationer ut för 
noggrannare studier. 
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Större delen av litteraturen inom området industriell ekologi är skriven på engelska och 
för vissa ord och uttryck finns inga vedertagna översättningar. I denna rapport används 
därför i vissa fall de engelska orden och i de fall där en lämplig översättning går att 
finna används denna. En ordlista med förklaringar på de engelska ord som används i 
rapporten samt förklaringar av vissa svenska ord och uttryck finns av den orsaken i 
appendix 1. 
  

1.4 Metod 
Eftersom koncepten eko-industriella parker och industriella ekosystem är relativt nya 
och endast ett fåtal kända fall existerar finns inga vedertagna metoder om hur sådana 
studier ska genomföras. Det har däremot idag uppstått i huvudsak två inriktningar när 
det gäller denna typ av studier. Den ena inriktningen försöker kartlägga principer som 
kan användas när en ny eko-industriell park planeras medan den andra studerar de redan 
erkända fallen och försöker vidareutveckla dessa (Lowe, 1997).  

1.4.1 Inventering 
I början av denna utredning var det viktigt att skaffa sig en översikt över hur 
skogsindustrin ser ut i Sverige och vilka företag som finns representerade i densamma 
eftersom studien sedan kommer att baseras på det insamlade materialet. Med hjälp av 
listor från branschorganisationen Skogsindustrierna samt deras hemsida kunde de olika 
pappers- och massabruken identifieras. Avseende identifieringen av de olika sågverken 
användes Sågverkens riksförbunds hemsida samt de tre regionala sågverksföreningarna 
SÅGAB, Sågverken Mellansverige och Såg i Syd. Respektive sågverks hemsida 
besöktes därefter för att ge information om hur mycket de sågar per år eftersom gränsen 
var satt till minst 100 000 m³. I de fall sågverken inte har någon hemsida kontaktades 
dessa via e-mail eller telefon angående deras produktionsmängd. För att ta reda på vilka 
biobränsleproducenter som kunde vara intressanta för utredningen användes Svenska 
bioenergiföreningens hemsida. Eftersom alla företag inte är medlemmar i någon av de 
ovan nämnda organisationerna användes sökmotorerna Företagsfakta och Eniro Gula 
Sidorna för att identifiera de återstående industrierna.  
 
Därefter sammanställdes en bruttolista över alla de identifierade anläggningarna. 
Respektive företag kontaktades via e-mail eller telefon med frågor om de hade något 
energi- och/eller materialutbyte med närliggande anläggningar, se appendix 2. 
Anledningen till att avståndet närliggande inte specificerades i e-mailen var att så 
många intressanta samarbeten som möjligt skulle rapporteras och sedan bedömas när 
alla svar inkommit. Företagens eller koncernernas respektive hemsida besöktes också i 
de fall det existerade en sådan. Den information som de olika företagens respektive 
representant sedan returnerade fördes in i listan vid respektive företag tillsammans med 
eventuell information från hemsidorna, se appendix 4. 
 
Definition 
För att kunna bedöma vilka av de identifierade företagen som kan kallas integrerade 
behövs en definition av vad som menas med integration. I detta fall menas att de företag 
som är integrerade har mer än ett samarbete gällande material- och/eller energiutbyten 
med närliggande anläggningar. Dessa samarbeten avser i första hand inte de olika 
anläggningarnas primära produkter även om de ibland beskrivs i studien då de också 
bidrar till en reducerad miljöpåverkan i och med att transporterna minskar. Med 
närliggande avses i denna studie en radie på cirka tio kilometer utom i de fall det 
handlar om en hel industriell region då begreppet blir mer flytande. Ett företag som 
endast har ett samarbete bedöms också som integrerat om det ingår i ett nätverk av 
företag där mer än ett samarbete pågår. Figur 1 visar hur de olika samarbetena kan se ut. 
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Integrerade pappers- och massabruk har förvisso också en form av integration men då 
detta är ett välkänt faktum presenteras inte dessa i den här utredningen som integrerade. 
För mer information om vilka bruk som är integrerade pappers- och massabruk se 
appendix 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Exempel på hur de olika samarbetena kan se ut för att 
anläggningarna ska bedömas som integrerade 

 

1.4.2 Fallstudie 
Utifrån det insamlade materialet valdes fyra fall ut för vidare undersökning. Dessa fyra 
valdes ut beroende på att innehållsrik information erhållits från de olika anläggningarna 
inom de olika fallen samt att de hade olika konstellationer sinsemellan. Frågor om hur 
och varför de olika samarbetena uppkommit i de olika fallen motiverar användandet av 
fallstudier som forskningsverktyg enligt Yin (1994). Fallstudier är också en lämplig 
metod att använda då det inte går att kontrollera de olika processerna som lett till 
integrationen då dessa redan har skett. För att göra en fallstudie av hög kvalitet bör man 
försäkra sig om validitet och tillförlitlighet.  
 
För att erhålla en god validitet har flera olika informationskällor använts i de olika 
fallstudierna. Intervjuer, som är en viktig informationskälla inom fallstudier, har använts 
och personer på båda sidor om de identifierade samarbetena i de olika nätverken har 
intervjuats i de fall det varit möjligt. Samtalen har varit av öppen karaktär vilket innebär 
att de medverkande har fått tala fritt om sin verksamhet i allmänhet och de olika 
identifierade samarbetena i synnerhet. En mall med stödfrågor användes dessutom av 
intervjuaren under samtalen med syfte att se till att all för studien relevant information 
framkom. Korhonen et al (2002) föreslår att ett schema över de olika flödena ritas upp 
då detta ger en bättre översikt av de olika samarbetena. Detta gjordes under studiens 
gång och användes framförallt i fallet Sundsvall - Timrå då detta fall involverar flertalet 
aktörer och flöden. I detta fall var det heller inte möjligt att besöka alla anläggningar 
inom nätverket beroende på antal, avstånd och tid. Det är också av den orsaken ingen 
historik presenteras i detta fall. Vid de olika intervjuerna besöktes också de olika 
anläggningarna och direkta observationer gjordes på plats. Inför varje besök studerades 
också respektive företags hemsida för att ge ett underlag till diskussion vid 
studiebesöket och för att triviala frågor inte skulle behöva uppta intervjutid. 
 
Från en fallstudie går det inte att dra några statistiskt säkerställda slutsatser om 
generaliserbarhet utanför det enskilda fallet. Fallstudiemetodiken bygger istället på att 
slutsatserna jämförs med redan existerande teorier och annan forskning. Resultaten i de 
fyra fallen har jämförts med några av de få kända studier som finns inom området och 
med vissa av de existerande teorierna. Fallstudierna kan också användas i den här 
studien till att motbevisa hypotesen - det finns ingen integration inom svensk 
skogsindustri. 
 

A B 

A B C 

A 
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Tillförlitlighet gäller graden av reproducerbarhet av undersökningen. Enligt Yin (1994) 
är det viktigt att kunna följa hela undersökningen från forskningsfrågor till slutsatser 
och tvärtom. Av den orsaken har målet varit att presentera studien på ett så transparent 
sätt som möjligt i rapporten genom att förklara hur undersökningen gjorts samt bifoga 
den information som inhämtats från alla berörda industrier i ett appendix. Efterföljande 
studier på området ska kunna använda tillvägagångssätten och resultaten på olika sätt.  
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2 Litteraturstudier 
Detta kapitel börjar med att ge en kort introduktion till industriell ekologi och avslutas 
med en beskrivning av vad som avses med eko-industriella parker och eko-industriella 
regioner. 
 

2.1 Industriell ekologi 
Begreppet industriell ekologi började dyka upp sporadiskt i litteraturen först på 1970-
talet men den grundläggande tankegången fanns med stor sannolikhet redan tidigare. 
Grundtanken är att betrakta ett industriellt system som en typ av ekosystem. Båda 
systemen, det industriella och ekosystemet, kan beskrivas som flöden av material, 
energi och information och genom att förstå hur dessa båda system fungerar skapas 
möjlighet att göra dem mer kompatibla med varandra.  
 
En vilseledande föreställning om industriell ekologi är att syftet är att försöka efterlikna 
naturen i allt. Erkman (1997) menar att vi naturligtvis ska hämta inspiration från 
biosfären och designa strukturer som är kompatibla med denna, men inte nödvändigtvis 
designa strukturer med organiska former och bara använda biologiska material. En 
vanlig infallsvinkel när det gäller industri och miljö är att försöka reducera och 
förhindra avfall medan man inom industriell ekologi i flera fall skulle överväga att öka 
mängden av ett specifikt avfall och sedan använda detta som en handelsprodukt. Tanken 
är att integrera end-of-pipe angreppssätten och de förebyggande metoderna i ett vidare 
perspektiv där dessa skulle bli underordnande (Erkman, 1997). 
 
Målet med industriell ekologi är att byta ut de icke förnybara resurserna mot 
förnyelsebara flöden och att omvandla de linjära genomflödena till slutna flöden av 
material och energi (Ehrenfeld & Gertler, 1997; Korhonen, 2001a). Detta kan 
åstadkommas om flödena från produktion och konsumtion till återvinning och sedan 
tillbaka till producenterna igen maximeras. I den processen ska energianvändningen 
minimeras och produktion, konsumtion och återvinning ska vara lokaliserade nära 
varandra (Korhonen 2001a).  
 
Det finns flera olika sätt att beskriva hur ett industriellt ekosystem kan vara uppbyggt. 
Ett sätt är att som Korhonen (2001) använda sig av de fyra ekosystempriciperna: 
roundput, diversity, locality och gradual change. Han anser dock inte att detta synsätt 
ska ses som lösningen på problemen inom industriell ekologi utan som potentiella 
initiala direktiv från vilket industriell ekologi kan utvecklas.  
 
Round put (Kretslopp) 
Genom att ta till vara på den energi som finns inom ett system i form av bland annat 
avfall och biprodukter behöver inte lika mycket yttre energi tillföras i form av fossila 
bränslen. Ett lokalt kretslopp där flödena går från producent och konsument till 
återvinning eller energiutvinning inom det lokala systemet reducerar energi- och 
resursutnyttjande och minskar således den negativa inverkan på miljön. 
 
Diversity (Mångfald) 
Ett ekosystems överlevnad är beroende av dess mångfald och inom ett industriellt 
ekosystem kan mångfald ses som en långvarig överlevnadsstrategi då miljön ständigt 
förändras. Genom mångfald i samarbeten minskar riskerna ifall en aktör skulle falla 
ifrån. För att få en mångfald inom systemet i input och output kan dessutom aktörer som 
normalt inte samarbetar nu vara tvungna att göra detta vilket kan leda till ännu fler 
samarbeten. 
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Locality (Lokalitet) 
Aktörerna inom ett ekosystem anpassar sig till den lokala miljön och samarbetar inom 
sin omgivning för att överleva. Industriella system har genom tillgång till fossila 
bränslen kunnat flytta de naturliga lokala gränserna. För att kunna åstadkomma lokalitet 
måste industrierna byta ut importerade resurser mot lokala återvinningsbara material, 
avfall och energikällor. Detta innebär att det regionala industriella systemet skulle 
anpassa sig efter de lokala naturliga begränsningarna samt att transporterna skulle 
minska och samarbetet mellan de regionala aktörerna skulle förbättras. 
 
Gradual change (Gradvis förändring) 
I dagens samhälle sker förändringar med mycket högre hastighet än i ett ekosystem. 
Efterfrågan på en viss produkt kan mångdubblas över natten och leda till en kraftigt 
ökad produktion och därigenom ett snabbare uttag av resurser. Tidigare har de 
industriella systemen varit baserade på fossila bränslen och inte tagit hänsyn till den 
långsamma förändringen inom ett ekosystem. Med gradual change menas bland annat 
att stora förändringar inom företagen och de industriella systemen ska ske gradvis för att 
naturen ska hinna med att anpassa sig. Det innebär också att tilliten till förnyelsebara 
flöden måste ökas men att uttagen inte får överstiga förnyelsehalten.  
 
Ett idealt industriellt ekosystem kommer troligtvis aldrig att uppnås i praktiken. 
Däremot måste både tillverkare och konsumenter ändra sina vanor för att den 
industrialiserade världen ska kunna behålla sin levnadsstandard och att 
utvecklingsländerna ska kunna uppnå samma standard utan att miljön försämras 
avsevärt (Erkman, 1997). 
 

2.2 Eko-industriella parker 
Eko-industriella parker går ut på att organisera industriella zoner där avfall eller 
biprodukter som genereras inom zonen sedan används som resurser av andra företag 
inom samma zon (Erkman, 1997). Eko-industriella parker kan också beskrivas som 
utbyten av material och/eller energi mellan närliggande anläggningar. Genom dessa 
utbyten återvinner dessa industrier sitt material, avfall och biprodukter och minskar 
samtidigt en del av återvinningens bieffekter som transporter och energianvändning 
eftersom de då förlitar sig på material och energi som härstammar från och är 
konsumerade inom de geografiska gränserna i det lokala systemet (Korhonen et al, 
2002). Mer generellt handlar det om att skapa industriella ekologiska områden runt en 
specifik industriell aktivitet. 
 
Det förekommer i huvudsak tre olika sätt att organisera eko-industriella parker i 
litteraturen (Wolf, 2004).  
 
Self organised (Självorganiserade), där de olika samarbetena växt fram under en lång tid 
genom en evolutionsliknande process och där varje samarbete behandlas som en separat 
affärsuppgörelse.  
 
Brownfield redevelopment: omstrukturering och utveckling av ett redan befintligt 
industriområde som omorganiseras till en eko-industriell park.  
 
Greenfield development: nyetablering på jungfrulig mark av ett industriområde där hela 
området planeras från början vilket kräver en omlokalisering av industrier och/eller 
etablering av nya.  
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Det finns varierande åsikter om huruvida industriella ekosystem ska vara planerade eller 
självorganiserade (Desrochers, 2004; Korhonen et al., 2002). Desrochers (2004) menar 
att då alla idag kända existerande fall av eko-industriella parker är självorganiserade 
vore det mycket svårt att planera sådana system, en åsikt som också delas av Korhonen. 
 
Många förordar en fysisk eller institutionell central aktör (anchor tenant) som ett sätt att 
initiera och organisera utveckling av eko-industriella parker (Burström & Korhonen, 
2001a; Chertow, 1999; Love, 1997). Förslag på lämpliga sådana är stora industrier som 
till exempel kraftvärmeverk, stålverk eller pappers- och massaindustri, kommuner eller 
myndigheter.  
 
Ett av det mest omskrivna fallen när det gäller eko-industriella parker är Kalundborg i 
Danmark. Huvudaktörerna inom detta område är ett fossilbränsleeldat värmekraftverk, 
ett oljeraffinaderi, ett läkemedelsföretag, en gipsskivetillverkare, ett 
jordsaneringsföretag samt kommunen (Ehrenfeld & Chertow, 2002; Ehrenfeld & 
Gertler, 1997). Då detta system är baserat på fossila bränslen och material har det vid 
olika tillfällen kritiserats för att inte vara eko-industriellt system (Korhonen, 1999; 
O’Rourke et al., 1996). Korhonen menar däremot att trots detta kan Kalundborgs 
potential att fungera som ett paradigm eller som ögonöppnare för industriella företag 
inte förnekas. 
 
Grundtanken med avfallsutbyten inom eko-industriella system skulle kunna utökas från 
den industriella gränsen och leda till regionalt tänkande och därigenom skapandet av 
eko-regioner (Erkman, 1997). Korhonen et al (1999) och Korhonen et al (2002) har 
studerat två regionala eko-industriella system i Finland - Jyväskylä och Joensuu. 
 
Aktörerna som utgör systemet kring regionen Jyväskylä i Finland är ett kraftverk, en 
plywoodtillverkare, ett pappersbruk, ett sågverk, ett trädgårdsutbildningscenter och 
stadens övriga företag och hushåll. Systemet är till större del baserat på torv men även 
träavfall används till stor del.  
 
Kring staden Joensuu finns vad Korhonen et al (2002) benämner som ett regionalt 
industriellt återvinningsnätverk gällande energi. Aktörerna inom detta område är ett 
kraftvärmeverk, ett pappersbruk, en plywoodtillverkare, ett mejeriföretag, ett 
avloppsreningsverk, en deponi, lokala jordbruk samt staden med dess hushåll och 
företag. Detta system är till femtio procent baserat på torv medan fyrtio procent är 
skogsavfall och tio procent träavfall.  
 
Invändningarna mot dessa fall är att båda systemen är baserade på torv som i bästa fall 
är en väldigt långsamt återbildande naturresurs. Korhonen et al (2002) menar att trots att 
det finns gott om torv i Finland måste användandet av denna betraktas som ett problem i 
ett industriellt ekosystem. Försök med att använda hushållsavfall istället för torv pågår i 
Joensuu och gas från deponin ses också som en potentiell framtida energikälla. 
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Korhonen et al. (2002) anser att med den litteratur som finns inom industriell ekologi 
och med de få fallstudier som gjorts inom området kan dra slutsatserna att ett optimalt 
lokalt eko-industriellt system främjar uppkomsten av material- och energiflöden genom 
att de olika aktörerna drar nytta av varandras avfall. De framhåller också att systemet 
ska innehålla en mångfald av företag och kommunala organisationer eller hushåll. 
Mångfald av avfall och mångfald av efterfrågan medverkar till stabiliteten och 
kontinuiteten av återvinningsaktiviteten i systemet och kan därigenom främja 
uthålligheten om en aktör faller ifrån. Istället för att konkurrera kan mångfalden av 
aktörer och deras material- och energiflöden resultera i samarbeten och att de blir 
beroende av varandra.  
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3 Inventering 
Detta kapitel börjar med att visa antalet anläggningar där samarbeten identifierats. 
Vidare presenteras transportreducerande samarbeten och sedan anläggningar med 
värmeleveranser. Avslutningsvis presenteras de anläggningar som bedömts som 
integrerade. De fyra fall som studerats noggrannare beskrivs endast i nästa kapitel. För 
information om vilka anläggningar som ingått i inventeringen samt information som 
tillhandahållits från respektive anläggning, se appendix 4. Antalet svar som erhållits är 
117 av 152 tillfrågade vilket motsvarar en svarsfrekvens på 77 procent och tyder på ett 
stort intresse för dessa frågor inom skogsindustrin. 
 

3.1 Identifierade samarbeten 
Av de totalt 152 stycken anläggningar som ingick i undersökningen har 57 stycken 
anläggningar identifierade samarbeten gällande material och/eller energi med 
närliggande anläggningar. Diagram 1 visar förhållandet mellan antalet anläggningar i 
undersökningen och antalet anläggningar med identifierade samarbeten. 
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Diagram 1. Förhållandet mellan totalt antal anläggningar och antal anläggningar  
med identifierade samarbeten 
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3.2 Transportreducerande samarbeten 
Vissa anläggningar i utredningen har enligt definitionen inte någon integration men har 
en del intressanta samarbeten med närliggande anläggningar som tillsammans med 
andra samarbeten skulle kunna leda till att de bedöms som integrerade. Ett för miljön 
viktigt sådant samarbete är att industrierna köper eller säljer sina bi- och/eller 
restprodukter till närliggande industrier och därigenom reduceras transporterna. Tabell 1 
visar vilka företag som levererar dessa produkter, vilka produkter det handlar om och 
vilka som köper dessa. Av dessa företag är tio stycken inom skogsindustrin. Det är 
högst troligt att det finns en mängd sådana transportreducerande samarbeten men då 
detta inte efterfrågades specifikt i undersökningen har det inte framkommit. 
Transportreducerande samarbeten förekommer naturligtvis i många fall i de integrerade 
nätverken men dessa presenteras senare under respektive integrerade nätverk. 
 
 
Tabell 1. Anläggningar med olika typer av transportreducerande samarbeten 
Leverantör Typ Mottagare 
Bergkvist Insjön, sågverk Hyvelspån Brikettenergi Insjön 
Bodafors Trä, Malmbäck Kutterspån, flis etc. Brikettenergi, Malmbäck 
AB Hilmer Andersson Torrflis Pannor i kommunen 
Setra Skinnskatteberg Flis, etc. Närliggande värmeverk 
Setra Lövholmen Sågverksflis Kappa Packaging 
Munksjö Aspabruk Bark, spån Närliggande värmeverk 
Munksjö Billingsfors Aska, fiber Lokalt kompostföretag 

 
 

3.3 Värmeleveranser 
Flera av de anläggningar som ingår i denna studie producerar själva ånga i sina pannor 
då denna är nödvändig i deras varierande produktionsprocesser. En del av dessa 
anläggningar producerar ett överskott och kan därför sälja ångan till närliggande 
industrier och samhällen som processånga eller fjärrvärme. Det är även viktigt att ta 
tillvara på den spillvärme som ofta genereras vid de olika processerna inom framförallt 
massaindustrin. Kan denna spillvärme användas till fjärrvärme minskar anläggningens 
energiförluster och därigenom genereras både en besparing och en inkomst för den 
spillvärme de annars släpper ut till omgivningen. Kan sedan denna värme ersätta annan 
producerad värme leder detta till en bättre hushållning av resurser. I flera fall genereras 
också fjärrvärme från värmeverk som är baserade på fossila bränslen. Om denna 
fossilbränslebaserade fjärrvärme kan ersättas med värme från biobränslepannor från de 
olika anläggningarna inom skogsindustrin minskar dessutom bidraget till 
växthuseffekten inom systemet. 
 
Denna studie har inte inriktat sig på värmeleveranser specifikt utan ser dessa som ett av 
de olika samarbeten som kan finnas inom integrationen i skogsindustrin. Det är dock 
viktigt att påpeka att dessa är mycket viktiga för miljön.  
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Av de totalt 152 anläggningar som ingår i inventeringen har 32 stycken angett att de 
levererar värme till olika mottagare. Dessa anläggningar är indelade i två grupper. 
Tabell 2 visar de 18 företag som levererar värme och inte har några övriga samarbeten 
med närliggande anläggningar medan tabell 3 visar de 14 företag som levererar värme 
och som har någon annan form av samarbete med närliggande anläggningar. De 18 
industrier som levererar värme men inte har några andra samarbeten med närliggande 
anläggningar är intressanta bland annat ur resurssynpunkt. Dessa industrier har precis 
som de industrier med olika transportreducerande samarbeten en god startpunkt för att 
kunna utöka sina samarbeten och därigenom bedömas som integrerade. 
 
 
Tabell 2. Anläggningar som levererar värme men inte har någon annan form av material- eller 
energiutbyten med närliggande anläggningar 
Leverantör Typ Mottagare 
Assi Domän, Frövi Värme (spillvärme) Lindesbergs kommun 
Brikettenergi, Ulricehamn Värme Ulricehamns kommun 
Brikettenergi, Norberg Värme Vattenfall 
Derome AB Derome såg  Värme  
Derome AB 
Kinnaredssågen 

Värme  

Derome AB 
Annebergasågen 
Kungsbacka 

Värme  

Holmen, Hallsta Värme (spillvärme) Hallsta samhälle 
Moelven, Torsby Värme  
Moelven, Årjäng Värme  
Munksjö Paper, Jönköping Värme Jönköping Energi AB 
Norra Skogsägarna ek.för. 
Sävar såg 

Värme Umeå Energi 

Stora Enso, Kvarnsveden, 
Borlänge 

Värme (spillvärme) Borlänge Energi 

Stora Enso, Grycksbo Värme Black & W och Munktell 
Stora Enso, Nymölla Värme Närliggande industri och 

samhälle 
Stora Enso, Hylte Värme Hylte kommun 
Stora Enso, Skutskär Värme  
Stora Enso Ala såg, Ljusne Värme Söderhamns Energi 
Södra Cell, Mörrum Värme Karlshamns kommun 
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Tabell 3. Anläggningar som levererar värme och har någon annan form av material- eller 
energisamarbete med närliggande anläggningar 
Leverantör Typ Mottagare 
Billerud Guvöns bruk Värme  
Domsjö Fabriker Värme Till området 
Holmen Iggesund 
Paperboard 

Värme Iggesunds samhälle 

JG Anderssons Söner AB, 
Karlskrona 

Värme Till samhället 

Kappa Packaging 
Lövholmen 

Värme Till samhället 

Korsnäs, Gävle Värme (genom KEAB) Gävle kommun 
SCA Ortviken, Sundsvall Värme (spillvärme) Sundsvalls kommun 
SCA Munksunds 
Pappersbruk, Piteå 

Värme Piteå kommun 

SCA Obbola, Obbola Värme (spillvärme) Umeå Energi 
SCA Östrands 
massafabrik, Timrå 

Värme Timrå kommun 

SCA Rundviks såg, 
Rundvik 

Värme (åt E.ON) Rundviks samhälle 

Stora Enso Norrsundet Värme Stora Enso Kopparfors 
Södra Cell Mönsterås Värme Mönsterås kommun 
Södra Cell Värö Värme Värö kommun 

 
 
Av de 32 anläggningar som levererar värme är det ett pappersbruk, sju massabruk, tolv 
integrerade massa- och pappersbruk, två biobränsleproducenter och nio sågverk. 
Diagram 2 visar förhållandet mellan totalt antal anläggningar inom varje kategori i 
inventeringen och antalet anläggningar med värmeleveranser inom varje kategori. 
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Diagram 2. Totalt antal anläggningar inom varje kategori i inventeringen och antalet anläggningar med 
värmeleverans inom varje kategori 
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3.4 Integrerade system 
Eftersom denna studie är koncentrerad kring skogsindustrin presenteras endast de 
företag som ingår i denna här. Energibolag och andra företag som ingår i de olika 
nätverken presenteras endast i beskrivningen av samarbetet och inte i själva 
inventeringen.  
 
Enligt den tidigare definitionen av integrerade anläggningar bedöms 30 stycken 
industrier av de 152 som ingick i studien som integrerade. Dessa 30 företag bildar 15 
stycken nätverk av varav ett är en region. 
 
Av de 30 stycken anläggningar som bedömts som integrerade är fem stycken 
massabruk, två stycken pappersbruk, åtta stycken integrerade pappers- och massabruk, 
elva stycken sågverk, en skivtillverkare och två biobränsleproducenter. Det har 
dessutom framkommit av studien att två av de anläggningar som bedöms som 
integrerade även har en integrerad biobränsletillverkning. Eftersom dessa inte är 
separata industrier utan integrerade med övrig verksamhet ingår de i de industrier där de 
är lokaliserade. Anläggningarna det berör är Södra Cell i Mönsterås och Södra Timber i 
Vilhelmina. Diagram 3 visar förhållandet mellan de olika kategorierna av företag och 
antalet integrerade anläggningar inom samma kategori. 
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Diagram 3. Totalt antal anläggningar i inventeringen i varje kategori och antalet 
integrerade anläggningar i varje kategori 
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3.5 De integrerade nätverken 
Nedan presenteras de olika nätverk av anläggningar som bedömts som integrerade. Det 
viktigt att igen poängtera att den information som presenteras är den som 
tillhandahållits som svar på de utskickade frågorna. Detta gör att mängden och 
kvaliteten av information i de olika presenterade fallen varierar. 
 
Grums 
I Grums ligger Billerud Gruvön som är ett integrerat pappers- och massabruk, Stora 
Enso Gruvön som är ett sågverk och Brikettenergi AB som tillverkar biobränslen. 
Billerud levererar ånga till virkestorkar och uppvärmning hos Stora Enso. Stora Enso 
levererar i sin tur fiber, bark, flis och spån till Billerud och även fiber och bark till 
Brikettenergi. Se figur 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billerud Gruvön Brikettenergi AB 

 
 

Figur 2. Flödena mellan de olika anläggningarna i Grums 
 
 
Domsjö 
Domsjö Fabriker AB är ett massabruk beläget i Domsjö. De levererar el, vatten, 
spillvatten och ånga till andra anläggningar inom samma område. Se figur 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Flödena mellan de olika anläggningarna i Domsjö 

Domsjö Fabriker 

Ånga

Spillvatten 

El 

Vatten 

Ånga Fiber, bark 
Fiber, bark 

Stora Enso Gruvön 

 15



 

Iggesund 
Holmen Iggesund Paperboard är ett integrerat pappers- och massabruk och Holmen 
Iggesund Timber är ett sågverk som är belägna i Iggesund. Bruket levererar ånga till det 
intilliggande sågverket för torkning av sågade trävaror. Sågverket ägs av Iggesund 
Timber, ett företag inom Holmen-koncernen i likhet med Iggesund Paperboard. 
Iggesunds Bruk hör till det senare företaget. Sågverket levererar flis till framställning av 
massa, kondensat från ångan samt brännbart material i form av t.ex. spån för 
ångproduktion. Under november kommer även leverans av fjärrvärme för Iggesunds 
samhälle att starta. Båda dessa industrier bedöms som integrerade då de har ett material- 
och energiutbyte med varandra. Se figur 4. 
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Figur 4. Flödena mellan de olika anläggningarna i Iggesund 
 
Vargön 
Från början var det tre industrier lokaliserade i Vargön som under början av 1900-talet 
och fram till 1970 tillhörde samma ägare. Under den epoken utvecklades samarbeten på 
råvarusidan, som delvis används även idag. Vargön Alloys är ett smältverk som, från 
kylningen av sin process, får ett ångöverskott som används i Holmens pappers- och 
massabruks tillverkningsprocess eller för att värma närbelägna bostäder i Vänersborgs 
fjärrvärmenät. Lignotech är en ligninbaserad råvaruleverantör som fram till 2003 fick 
sin råvara från Holmens sulfitfabrik. Sulfitfabriken lades ned 2003 varefter Lignotech 
(som ägs av Borregard) köper sin råvara från externa källor. Ett begränsat samarbete 
finns fortfarande på personal, underhåll och försörjning av el och ånga. Se figur 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 5. Flödena mellan de olika anläggningarna i Vargön  
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Katrinefors 
Metsä Tissue AB har ett pappersbruk beläget i Katrinefors. De har en viss integration 
med det delägda Katrinefors Kraftvärme AB (KKAB). Eftersom returpapper är den 
främsta råvaran och vid produktionen av mjukpapper uppstår stora mängder slam som 
sedan eldas vid KKAB, som levererar ånga tillbaka till bruket. 2004 motsvarade 
slammet ett bränslevärde på 60 GWh av totalt använt 220 GWh vid KKAB. Resterande 
bränslen är skogsflis och en del returträ. KKAB ägs till 50 procent av Metsä Tissue AB 
och 50 procent av Mariestad Töreboda Energi AB. Produktionen 2004 var ca 200GWh 
värme och 20GWh el. Båda dessa industrier bedöms som integrerade då de har ett 
material- och energiutbyte med varandra men endast Metsä Tissue ingår i inventeringen 
då KKAB inte är ett företag inom skogsindustrin. Se figur 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6. Flödena mellan de olika anläggningarna i Katrinefors 
 
Piteå 
SCA Munksunds pappersbruk som är ett integrerat massa- och pappersbruk och SCA 
Munksunds sågverk är lokaliserade i Piteå. 30 procent av barrvedsflisen som används på 
pappersbruket kommer från sågverket SCA Munksund. Bruket tar också hand om bark 
från sågverket som eldas i barkpannan. I gengäld levererar bruket värmeenergi (ånga) 
till sågverkets virkestorkar samt en mindre mängd fjärrvärme till Piteå kommun. 
Barkpannan är Vattenfalls kraftvärmeverk som bruket sköter driften av. Sågverket 
levererar också spån till pelletsproduktion i Norrbotten. Båda dessa industrier bedöms 
som integrerade då de har ett material- och energiutbyte med varandra. Se figur 7. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Figur 7. Flödena mellan de olika anläggningarna i Piteå 
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Vilhelmina 
I Vilhelmina ligger sågverket SCA Timber. De levererar bark och spån till Vilhelmina 
värmeverk samt flis till SCA koncernen och kutterspån till egen brikettstation. Se figur 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spån, bark 

Vilhelmina värmeverk 

Kutterspån 

SCA Timber 

Egen brikettstation 

 
Figur 8. Flödena mellan de olika anläggningarna i Vilhelmina 
 
Obbola - Holmsund 
SCA Obbola som är ett integrerat massa- och pappersbruk är beläget cirka fem 
kilometer från sågverket SCA Holmsund. Sågverket utelämnades vid inventeringen då 
de ligger under den satta gränsen på 100 000 m³ sågat virke men presenteras ändå då de 
är en av aktörerna i ett integrerat samarbete. SCA Norrbränsle levererar biobränsle 
(bark) från sågverk i regionen till massabruket och SCA skog levererar en del 
sågverksflis från bl.a. SCA Holmsund. SCA Obbola levererar en del energi till Umeå 
Energi i form av spillvärme från deras avlopp. Denna energi är lågvärdig energi som 
levereras till Umeå Energis värmepump. SCA Obbola bedöms som integrerat då de tar 
emot flis från ett närliggande sågverk samt levererar fjärrvärme. Se figur 9. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 9. Flödena mellan de olika anläggningarna i Obbola - Holmsund 

SCA Obbola SCA Holmsund 

Fjärrvärme Flis
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Norrsundet 
I Norrsundet ligger Stora Enso Kopparfors som är ett sågverk och Stora Enso 
Norrsundet som är ett massabruk inom samma industriområde. Bruket köper råflis, 
sågspån och bark av sågverket. Råflisen använder bruket i massaproduktionen och 
sågspån och bark används till energi. Bruket levererar hetvatten till sågen som används 
för att torka virke, men även till viss del till uppvärmning. Båda dessa industrier bedöms 
som integrerade då de har ett utbyte med varandra gällande material och energi. Se figur 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stora Enso Norrsundet Stora Enso Kopparfors 

Flis, spån, bark 

Hetvatten

Figur 10. Flödena mellan de olika anläggningarna i Norrsundet 
 
Värö 
I Värö ligger Södra Cell som är ett massabruk och Södra Timber som är ett sågverk. 
Sågverket säljer sitt spån till spånskivetillverkning och som biobränsle medan flisen går 
till massabruket. Bruket levererar i sin tur ånga och el till sågverket samt fjärrvärme till 
aktuell kommun. Båda dessa industrier bedöms som integrerade då de har ett material- 
och energiutbyte med varandra. Se figur 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fjärrvärme

Södra Timber 

Flis

Södra Cell 

Ånga, el 

 
Figur 11. Flödena mellan de olika anläggningarna i Värö 
 
Lövholmen 
I Lövholmen ligger Kappa Packaging som är ett integrerat massa- och pappersbruk samt 
Setra Lövholmens sågverk. Sågverket levererar sågverksflis till Kappa. Kappa levererar 
fjärrvärme till samhället och bygger också en ny biobränslepanna som ska kunna ta 
hand om all form av biobränsle. Kappa Packaging bedöms som integrerat. Se figur 12. 
 
 
 
 
 
 

Kappa Packaging Setra Lövholmen 

Fjärrvärme Flis

 
Figur 12. Flödena mellan de olika anläggningarna i Lövholmen 
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Rundvik 
Integrationen av de anläggningar som är lokaliserade i Rundvik beskrivs utförligt på 
sida 21.  
 
Mönsterås 
Integrationen av de anläggningar som är lokaliserade i Mönsterås beskrivs utförligt på 
sida 23. 
 
Gävle 
Integrationen av de anläggningar som är lokaliserade i Gävle beskrivs utförligt på sida 
25. 
 
Sundsvall – Timrå 
Integrationen av de anläggningar som är lokaliserade i regionen Sundsvall – Timrå 
beskrivs utförligt på sida 27. 
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4 Studerade fall 
Detta kapitel beskriver de fyra olika fallen som studerats noggrannare. Flödesscheman 
presenteras dessutom för att underlätta förståelsen för hur de olika samarbetena sker. 
 

4.1 Fallet Rundvik 
I Rundvik ligger det i huvudsak fyra företag som är delvis integrerade enligt 
definitionen. Det är SCA Rundvik som är ett sågverk och hyvleri, Masonite AB som 
tillverkar träfiberskivor och Swelite som tillverkar träbaserade balkar. På området finns 
även en panna för ånggenerering som tidigare ägdes av Masonite men som idag ägs av 
E. ON.  
 
Historik 
År 1862 startade den industriella produktionen på området och då i form av 
Nordmalings Ångsåg. Masonitefabriken byggdes sedan upp under åren 1928-29 till 
följd av att dåvarande ägare till sågverket, Carl Wikström, lyckades erhålla licens på 
tillverkning av William H Masons uppfinning Masonite. Vid det tillfället hette både 
sågen och masonitefabriken, Nordmalings Ångsågs AB, Masonitefabriken men 1966 
döptes hela bolaget om till Masonite AB. År 1974 påbörjades utveckling av en I-balk 
med träflänsar och liv av Masonite men sedan 1997 bedrivs den tillverkningen av ett 
annat bolag som idag ägs av Treac AB och går under namnet Swelite AB. År 1980 bytte 
sågverket ägare och blev då Rundviksverken AB och idag ägs sågen av SCA. Eftersom 
dessa företag tidigare haft samma ägare har det varit naturligt att samarbeta gällande 
material och energi. Fram till 1984 levererades all värme från Masonite men sedan 
byggdes systemen om och de har nu olika tryckklasser. Idag tillverkar Masonite 25 000 
ton masonitskivor årligen och SCA Rundvik producerar 219 000 m³ sågat trä varav 
101 000 m³ är hyvlat.  
 
Integration idag 
Idag finns fyra olika aktörer på området i Rundvik som är delvis integrerade gällande 
material och energi. Dessa samarbeten beskrivs i figur 13. Sågverket levererar sågspån, 
kutterspån, torrflis bark, rötved och tallolja via SCA Norrbränslen till Masonitefabriken 
där en del används i tillverkningen och en del till bränsle i E.ON:s panna. De levererar 
även fjärrvärme till Rundviks samhälle åt E.ON och säljer en del virke till Swelite. Bark 
och flis säljs även till Nordmalings värmeverk som ligger cirka en mil bort. Masonite 
säljer masonite och el till Swelite och E.ON levererar ånga till sågverkets virkestorkar, 
värme och ånga till Masonite och värme till Swelite. 
 
Utöver detta har området också en gemensam hamn, ett gemensamt 
högspänningsställverk, som leasas från E. ON och ett gemensamt nätabonnemang vilket 
är lämpligt då sågen och Masonitefabriken har olika effektuttagsmönster så topparna tar 
ut varandra. Företagen köper och säljer även olika underhållstjänster av varandra som 
elektriker, reparatörer och städ och hyr lokaler och mark av varandra. Trucktjänster 
köps gemensamt in av Rundviks entreprenad. 
 
Många samarbeten sker idag på ”personlig gubbenivå” och är en naturlig fortsättning 
eftersom de tidigare var samma bolag säger Pär Micael Samuelsson, sågverkschef på 
Rundviks såg. Det kan i vissa fall också beskrivas som tvångsgifte fortsätter Samuelsson 
då de ibland har olika åsikter men ändå är bundna till varandra. 
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Framtid 
Det pågår förhandlingar mellan E. ON, Masonite och SCA om en gemensam 
biobränslepanna för ånggenerering på området. Om detta blir verklighet skulle det 
kunna innebära att sågen inte behöver elda lika mycket olja i sin panna vilket leder till 
en mindre negativ påverkan på miljön. 
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Figur 13. Flödena mellan de olika anläggningarna i Rundvik 
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4.2 Fallet Mönsterås 
I Mönsterås ligger massabruket Södra Cell med en integrerad pelletstillverkning och 
sågverket Södra Timber. Dessa anläggningar bedöms som integrerade enligt 
definitionen då de har flera samarbeten gällande material och energi. En tidigare 
fallstudie har gjorts på området av Andersson et al (2003) och denna har använts som 
grund vid besöket.  
 
Historik 
Massabruket i Mönsterås byggdes år 1959 och 1996 byggdes den integrerade 
pelletsfabriken då de ville ha användning av den stora mängd bark som genererades vid 
produktionen av massa. Sågverket byggdes sedan år 1999 och placerades i anslutning 
till massabruket då de producerade ånga vilket är nödvändigt i en del av sågverkets 
processer. Idag tillverkar massabruket 750 000 ton massa årligen och 
pelletstillverkningen uppgår till 35 000 ton. I sågen produceras 370 000 m³ sågat trä. 
 
Integration idag 
Massafabriken och pelletsanläggningen är integrerade på så sätt att de delar byggnader, 
personal och utbyter material och energi. Sågverket är lokaliserat separat men 
sammanbundet med massabruket genom en ångledning. Figur 14 visar att massabruket 
levererar ånga och el till sågverket, ånga, el och bark till pelletsanläggningen samt 
fjärrvärme till Mönsterås kommun. Fjärrvärmeleveransen hade inte påbörjats vid 
tidpunkten för den tidigare gjorda fallstudien men var precis i startgroparna. Det 
överskott av grön el som produceras säljs till externa bolag. Sågverket levererar i sin tur 
spån och flis till massabruket. 
 
Södra Cell och Södra Timber har också en gemensam hamn och järnvägsspår går ända 
fram till båda anläggningarna.  
 
Framtid 
Södra Cell bygger en kondensturbin för att kunna utöka tillverkningen av grön el för 
försäljning. I Andersson et al (2003) studie nämns att bruket inte var intresserade av att 
bygga en kondensturbin då de vid det tillfället ansåg att det tar för lång tid innan det 
skulle vara lönsamt. De ställde sig dock positiva till att ett annat företag kunde bygga en 
sådan. Idag anser de dock att en kondensturbin är lönsam beroende på systemet med el-
certifikat och grön el. Det pågår också förhandlingar om att få en nyetablering av en 
energikrävande industri till området så spillvärmen från Södra Cell kan utnyttjas vilket 
den inte gör idag. Denna fråga var intressant redan vid tidpunkten för den tidigare 
nämnda studien och berörs också i denna. 
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Figur 14. Flödena mellan de olika anläggningarna i Mönsterås 
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4.3 Fallet Gävle 
I Gävle ligger det fem företag som bedöms som delvis integrerade. Det är Korsnäs AB, 
Setra Kastet, KEAB, Econova samt IL Recycling.  
 
Historik 
År 1899 flyttade Korsnäs såg från Korsnäs till Kastet och kusten beroende på de höga 
transportkostnaderna för järnvägsfrakt. 1910 byggdes sedan en sulfitfabrik och fem år 
senare en sulfatfabrik. År 1925 byggdes sedan den första pappersmaskinen. Idag 
används sågverksspillet till att tillverka pappersmassa medan det för 100 år sedan 
användes till att tillverka kol till järnbruken. Den tidigare avfallshanteringen har nu 
utvecklats till att bli huvudverksamheten på området. 2002 såldes sågverksdelen och 
idag ägs den av Setra. Idag producerar sågen 202 000 m³ sågat trä per år och Korsnäs 
producerar 700 000 ton sulfatmassa.  
 
Integration idag 
I Gävle ligger fem företag som bedöms som delvis integrerade. De olika samarbetena 
presenteras detaljerat i figur 15. Korsnäs transiterar el till Setra och levererar ånga och 
bark till KEAB. Det processrelaterade returpappret går till IL Recycling eftersom 
Korsnäs inte kan använda returpapper i sin produktion. Slammet som bildas i 
biodammarna från vattenreningen tas om hand av Econova som torkar och tillverkar 
bränsle som sedan levereras till KEAB. Setra levererar bark till KEAB:s panna och flis 
till Korsnäs. KEAB levererar i sin tur ånga och värme till Setra, fjärrvärme till Gävle 
kommun samt har ett ångutbyte med Korsnäs. 
 
Utöver dessa samarbeten har Korsnäs och Setra också en gemensam truckverkstad som 
drivs av SMA Maskin Sverige AB och området har god logistik med bland annat järnväg 
och en hamn.  
 
Framtid 
KEAB har planer på att bygga en ny, större biobränslepanna på området. Detta skulle 
kunna leda till att sågverket inte behöver sälja en del av sina biprodukter till 
biobränsleproducenter på andra orter som de gör idag utan alla biprodukter skulle kunna 
eldas i den nya pannan. Det som talar emot ett byggande av den nya pannan är att Gävle 
kommun planerar att bygga en ny avfallsförbänningspanna för generering av fjärrvärme 
i kommunen och då kan en ny biobränslepanna vara överflödig. 
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Figur 15. Flödena mellan de olika anläggningarna i Gävle 
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4.4 Fallet Sundsvall - Timrå 
I området kring Sundsvall och Timrå ligger flera industriella anläggningar inom en liten 
area. Dessa aktörer samarbetar på olika sätt gällande material- och energiutbyten och 
tillsammans bildar de vad vi kan kalla en industriell region i området. De industrier som 
ingår i denna region framgår av tabell 4.  
 
Tabell 4. De anläggningar som ingår i nätverket i regionen Sundsvall – Timrå 
Anläggning Produkt Årsproduktion

huvudprodukt 
Kommun Ägare 

Ortvikens 
pappersbruk 

Magasinspapper 
och 
tidningspapper 

800 000 ton Sundsvall SCA Forest 
Products 

Tunadal 
sågverk 

Sågade trävaror 320 000 m3 Sundsvall SCA Forest 
Products 

Korsta 
kraftvärme 

Fjärrvärme och el 630 GWh 
värme/230 
GWh el 

Sundsvall Sundsvalls 
Energi  

Östrands 
massafabrik 

Sulfatmassa och 
CTMP 

420 000 ton 
Sulfatmassa 
70 000 ton 
CTMP 

Timrå SCA Forest 
Products 

Wifstavarvs s 
pappersbruk 

Finpapper  150 000 ton Timrå M Real 

Timrå 
fjärvärme 

Fjärrvärme 60 GWh Timrå Eon värme 

Bio Norr Träpellets 160 000 ton  SCA Forest 
Products 

Bollsta sågverk Sågade trävaror 370 000 m3/år Kramfors SCA Forest 
Products 

Bollstabruks 
fjärrvärmenät 

Fjärrvärme 7 GWh Kramfors Eon värme 

Väja Säckpapper 210 000 ton Kramfors Mondi 
 
 
Integration idag 
Figur 16 visar hur integrationen i regionen ser ut idag. Ved och timmer levereras från 
SCA:s egen skog i närområdet men även från annat håll. Massaved levereras till SCA 
Ortviken som är ett massa- och pappersbruk, gran levereras till SCA Tunadal som är ett 
gransågverk, fura levereras till SCA Bollstabruk som är ett furusågverk och björk 
levereras till Mreal Husum som är ett massa- och pappersbruk på ett avstånd av ca 168 
km från Timrå. På grund av att avståndet är relativt långt har Husum inte tagits med i 
figur 15. 
 
SCA Östrands massabruk levererar ånga och massa till Mreal Wifsta, fjärrvärme till 
Timrå kommun samt massa till SCA Ortviken i Sundsvall. Tidigare pumpades massan 
via en rörledning till Mreal Wifsta men av kvalitetsskäl levererar de idag torkad massa 
istället. De gamla rörledningarna används idag till att pumpa bakvatten från Wifstas 
produktion för rening i Östrands biodammar.  
 
SCA Tunadal levererar bark, flis och spån till både SCA Ortviken och SCA Östrands 
massabruk. De levererar dessutom spån till SCA Bio Norr i Härnösand för 
pelletstillverkning. 
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SCA Bollstabruk levererar flis och bark till Väja pappersbruk samt fjärrvärme till 
Bollstabruk och spån till SCA Bio Norr i Härnösand. 
 
SCA Ortviken levererar fjärrvärme till Sundsvalls kommun och SCA Bio Norr levererar 
fjärrvärme till Härnösands kommun.  
 
Regionen har djuphamnar i bland annat Bollsta, Härnösand, Östrand och Tunadal.  
 
Framtid 
Från 2007 kommer Sundsvalls kommun att leverera all värme till SCA Tunadal i form 
av 140° hetvatten från det närliggande kraftvärmeverket Korsta. SCA Östrand bygger 
en ny sodapanna som ska stå klar under 2006. 
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Figur 16. Flödena mellan de olika anläggningarna i regionen Sundsvall - Timrå 
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5 Analys och slutsatser 
Detta kapitel börjar med analys och slutsatser kring inventeringen. Vidare ges en 
diskussion kring de fyra olika studerade fallen.  
 

5.1 Analys och slutsatser kring inventeringen 
Huvudsyftet med studien var att undersöka i vilken grad det går att finna samarbeten 
genom material- och/eller energiutbyten mellan närliggande anläggningar inom 
skogsindustrin i Sverige. Studien visar på att denna typ av samarbeten finns i olika 
utsträckning i flera fall. Av de 152 studerade anläggningarna har 57 stycken 
anläggningar någon form av sådant samarbete vilket motsvarar drygt en tredjedel. Detta 
pekar på att skogsindustrin är långt framme när det gäller att utnyttja de resurser i form 
av bi- och restprodukter som finns inom skogsindustrin.  
 
Integrerade nätverk 
Av de 57 anläggningar som har samarbeten kring material och energi med närliggande 
anläggningar har 30 stycken flera samarbeten vilket gör att de bedöms som integrerade 
enligt definitionen på sidan fyra. Dessa 30 anläggningar bildar 15 stycken nätverk varav 
ett är en hel region. Figur 17 visar de olika integrerade nätverkens lokalisering i Sverige.  
 
Det viktiga är dock inte att de olika anläggningarna bedöms som integrerade utan att de 
har olika samarbeten kring material och energi. Tanken med definitionen är istället att 
de integrerade nätverken ska kunna jämföras med eko-industriella parker som bland 
annat Erkman (1997) och Korhonen et al (2002) beskriver. Denna jämförelse överlåtes 
åt andra att göra. 
 
Produktionsmängd 
Det finns med stor sannolikhet fler samarbeten som inte framkommit vid 
undersökningen och om alla sågverk och alla biobränsleproducenter inkluderas 
framkommer säkerligen fler intressanta samarbeten. Gränsen för sågverk var satt till en 
produktionsmängd på minst 100 000 m³ sågat timmer per år och därigenom går det inte 
att säga någonting om de sågverk som ligger under denna produktionsmängd, en viktig 
aspekt att ta hänsyn till vid fortsatta studier. Det är dock viktigt att påpeka att en relativt 
stor produktionsmängd är nödvändig för att samarbeten kring bi- och restprodukter ska 
vara intressant och därigenom lönsamt för alla parter. Vart gränsen för en intressant 
produktionsmängd går är svårt att bedöma och varierar säkerligen från fall till fall 
beroende på vilken typ av bi- och restprodukter det gäller och vilka de olika aktörerna 
är.  
 
Avstånd 
Eftersom gränsen närliggande anläggningar är satt till en radie kring 10 kilometer utom 
i de fall där det handlar om en hel region har vissa samarbeten i denna studie inte 
presenterats i rapporten då de inte bedömts vara till närliggande anläggningar enligt 
definitionen. Ett exempel på sådana är Jarl Trä AB som levererar flis till massaindustri 
med ett avstånd på 80-100 kilometer samt bränsleflis till värmekraftverk på ett avstånd 
av 10-40 kilometer. Begränsningen gör att mängden samarbeten i inventeringen är färre 
än om närliggande skulle ha definierats med ett större avstånd. Avståndet bör kanske 
inte i fortsättningen definieras utan bedömas från fall till fall beroende på hur 
omgivningen ser ut, vilket bör beaktas i fortsatta studier inom området. De olika 
integrerade nätverkens spridning tyder också på att integration inte beror på var i landet 
de är placerade utan att det är den lokala geografin som spelar in, se figur 17. 
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1. SCA Munksunds Sågverk 16. Holmen Iggesund Timber, sågverk 
2. SCA Munksunds Pappersbruk 17. Holmen Iggesund Paperboard, massa- och 

pappersbruk 
3. Kappa Packaging, massa- och pappersbruk 18. Stora Enso Kopparfors, sågverk 
4. SCA Timber Vilhelmina, sågverk 19. Stora Enso Norrsundet, massabruk 
5. SCA Obbola, massa- och pappersbruk 20. Korsnäs AB, pappers- och massabruk 
6. SCA Rundvik, sågverk 21. Setra Kastet, sågverk 
7. Masonite AB, skivtillverkare 22. Billerud Gruvön, massa- och pappersbruk 
8. Domsjö Fabriker, massabruk 23. Stora Enso Gruvön, sågverk 
9. Mondi Packaging, Väja, massa- och 
pappersbruk 

24. Brikettenergi, biobränsleproducent 

10. SCA Bollstabruk, sågverk 25. Metsä Tissue, Katrinefors, pappersbruk 
11. SCA Bio Norr, pelletstillverkare 26. Holmen Wargön, massa- och pappersbruk 
12. SCA Östrand, massabruk 27. Södra Cell Värö, massabruk 
13. SCA Tunadal, sågverk 28. Södra Timber Värö, sågverk 
14. SCA Ortviken, massa- och pappersbruk 29. Södra Cell Mönsterås, massabruk 
15. Mreal Wifsta, pappersbruk 30. Södra Timber Mönsterås, sågverk 

Figur 17. De olika integrerade nätverkens lokalisering i Sverige.  
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Intresse inom skogsindustrin 
Flera av de anläggningar som kontaktats under arbetets gång har visat på ett stort 
intresse för samarbeten kring material och energi med närliggande anläggningar och 
förhandlingar om olika sådana är igång på flera platser. Det har framkommit vid flera av 
de olika kontakterna att dessa typer av samarbeten kräver att de olika ledarna inom de 
olika företagen kan samarbeta. I vissa fall har samarbeten inte kommit till stånd då 
ledarna inte kunnat enas i de olika frågorna. Andra nämner att de löpande letar efter nya 
samarbeten och möjligheter att nyttja sina bi- och restprodukter. Svarsfrekvensen i 
denna studie är på 77 procent vilket ytterliggare bekräftar att intresset för dessa frågor är 
stort inom skogsindustrin. 
 
En annan intressant aspekt är att vid alla besök upptäcktes samarbeten som inte 
framkommit vid mailkorrespondensen. Detta gör att man kan misstänka att det finns 
många dolda samarbeten som de olika företagsrepresentanterna inte uppmärksammat 
vid den tidigare nämnda mailkorrespondensen.  
 
Anchor tenant 
I de tidigare studier som gjorts på området talas det om hur viktigt det är att det finns en 
central aktör (anchor tenant) inom nätverket (Burström & Korhonen, 2001a; Chertow, 
1999; Love, 1997). Denna centrala aktör kan till exempel vara ett kraftvärmeverk, ett 
stålverk eller pappers- och massaindustri. Den här studien visar att inom de 15 
identifierade nätverken finns fem stycken massabruk, två stycken pappersbruk, åtta 
stycken integrerade pappers- och massabruk, elva stycken sågverk, en skivtillverkare 
och två biobränsleproducenter. Det är svårt att bedöma om sågverken eller pappers- och 
massaindustrin är den centrala aktören inom nätverket. Sågverkens bi- och restprodukter 
är i många fall bränsle och/eller råvara inom bruken, medan brukens ånga används till 
bland annat virkestorkar hos sågverken och som fjärrvärme. Slutsatsen kring detta är att 
ett sågverk och ett massa-, pappers- eller integrerat massa- och pappersbruk tillsammans 
är en bra kombination och att de gemensamt är de centrala aktörerna inom 
skogindustrins integrerade nätverk.  
 
Värmesamarbeten 
Av de 152 studerade anläggningarna i inventeringen har 32 stycken angett att de 
levererar värme i form av processånga och/eller fjärrvärme. Av dessa 32 anläggningar 
är ett pappersbruk, sju massabruk, tolv integrerade massa- och pappersbruk, två 
biobränsleproducenter och nio sågverk. Här visar resultatet på att pappers och 
massaindustrin samt sågverken är de stora aktörerna inom värmeleveranser inom 
skogsindustrin. Det har inte varit möjligt att under studiens gång undersöka om dessa 
värmeleveranser är spillvärme eller producerad värme, något som kan vara intressant 
vid fortsatta studier. Att spillvärmen används istället för att släppas ut till omgivningen 
är en form av energieffektivisering som borde användas i fler fall inom olika industrier 
om det går att finna användning för denna lågvärdiga värme. Anläggningar som 
producerar värme genom användning av biobränslen som de sedan levererar som 
fjärrvärme är bra ur miljösynpunkt då de förhoppningsvis ersätter fossilbränsleeldade 
värmekraftverk inom det lokala systemet. Det finns förvisso en del svårigheter med 
detta. Bland annat skulle de biobränslen som används inom ett lokalt system ha kunnat 
användas inom ett annat system och därigenom kanske den totala negativa 
miljöpåverkan blir mindre, trots att den blir större för det förstnämnda lokala systemet 
om biobränsle räknas som en begränsad resurs. Det är därför viktigt att se helheten när 
sådana frågor uppkommer och sätta större systemgränser för att kunna bedöma vad som 
är bäst ur miljösynpunkt. 
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Transportsamarbeten 
Transportreducerande samarbeten är bra för miljön då minskade transporter leder till 
reducerade utsläpp. Istället för att skicka iväg de bi- och restprodukter som genereras till 
annan ort används en del av dem i närområdet vilket gör att en av återvinningens största 
bieffekter, transporter minimeras. Det är dessutom bra att en del av de produkter som 
tillverkas inom ett system sedan används inom samma system då även detta minskar 
mängden transporter. I denna studie har flera sådana samarbeten observerats och 
sannolikt finns många fler som inte framkommit.  
 
Övriga samarbeten 
De många olika identifierade samarbetena kring material och energi inom 
skogsindustrin handlar ofta om flis, spån, ånga, el etc. men en del andra intressanta 
samarbeten gällande bi- och restprodukter har också identifierats. Ett par anläggningar 
levererar sitt avloppsslam till deponier där det används som täckmaterial medan andra 
levererar sitt slam till kompostföretag för tillverkning av jordförbättringsmedel. Vissa 
använder även slammet som bränsle i sina eller andras pannor. Aska från pannor inom 
vissa anläggningar går också i några fall till kompostföretag. Alla dessa samarbeten är 
bra ur resurs-, energi- och miljösynpunkt. De leder till ett minskat resursutnyttjande, en 
minskad energianvändning och därigenom till en minskad belastning på miljön. 
 
Utveckling av samarbeten 
För att en anläggning ska bedömas som integrerad krävs enligt definitionen på sidan 
fyra att denna ska ha mer än ett samarbete gällande material och/eller energi med 
närliggande anläggningar. Dessa samarbeten uppstår av olika orsaker och i varierande 
ordning och mängd vid olika anläggningar och är dessutom beroende av vilken typ av 
anläggningar det gäller. Integrerade system utvecklas över en längre tid och startar med 
ett samarbete som i sin tur leder till nya samarbeten. Detta kan dessutom i förlängningen 
leda till att industrier som normalt inte samarbetar nu kommer att göra det vilket 
bekräftar idéerna kring diversity i Korhonens (2001b) fyra ekosystemsprinciper. I den 
här studien har det inte studerats om det är transportsamarbeten, värmesamarbeten eller 
materialflödessamarbeten som har lett till andra samarbeten och därigenom till 
integrerade system, något som kan vara intressant vid fortsatta studier. Dock visar 
resultatet på att i 13 av de 15 integrerade nätverken finns det samarbeten kring bi- och 
restprodukter som genereras och sedan används inom de olika nätverken. Bark, flis och 
spån men även slam som genereras vid massaframställning är exempel på sådana bi- 
och restprodukter. Transportreducerande samarbeten sker då per automatik eftersom bi- 
och restprodukter endast transporteras inom nätverket och därigenom minimeras 
transporterna. Resultatet visar också att i 14 av de 15 integrerade nätverken sker något 
samarbete kring värme i form av fjärrvärme och/eller processånga. Eftersom de flesta 
integrerade nätverken uppenbarligen har samarbeten kring både material och energi och 
därigenom också transportreducerande samarbeten måste man dra slutsatsen att detta är 
en bra kombination när det gäller integration i skogsindustrin. 
 
Eko-industriella parker 
Det är förmodligen så att beroende på hur eko-industriella system definieras kan 
exempel på ett antal sådana hittas inom svensk skogsindustri. Denna studie har belyst 
att flera samarbeten rörande material och energi faktiskt existerar men inte försökt att 
bedöma om de kan kallas för eko-industriella parker. Eftersom det inte finns någon 
vedertagen definition av eko-industriella parker, eller snarare flera olika försök till 
sådana är det svårt att säga om de identifierade integrerade nätverken kan påstås vara 
eko-industriella parker eller inte. Klart viktigast är dock att dessa samarbeten existerar 
då de i många fall är bra ur material- och energisynpunkt och inte dess benämning.  
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5.2 Diskussion kring de studerade fallen 
Utöver studiens huvudsyfte var det intressant att studera några av de identifierade 
nätverken noggrannare för att få en inblick i hur denna typ av samarbeten fungerar i 
verkligheten. Då tyngdpunkten i denna studie ligger på inventeringen och fallstudierna 
främst använts till att ge en uppfattning om hur samarbetena kan se ut, har inte fallen 
analyserats i detalj. Istället jämförs de olika fallen med Korhonens (2001b) fyra 
ekosystemsprinciper. Dessa beskrivs i litteraturavsnittet och kan ge en indikation om de 
olika integrerade nätverken kan bedömas som eko-industriella system, en fråga som 
sedan lämnas öppen. Teorierna kring självorganiserade (self organised) samarbeten och 
vikten av en central aktör (anchor tenant) inom systemet diskuteras också.  

5.2.1 Fallet Rundvik 
Anchor tenant 
I Rundvik var sågen den första anläggningen på området, därefter startade 
masonitetillverkningen och först senare tillverkningen av I-balkar. Idag har alla 
anläggningar på området olika ägare. Sågen är den starkaste aktören på området i 
Rundvik både gällande leveranser till de andra aktörerna inom nätverket samt att den 
ingår i en stor koncern. Detta gör att sågen måste betraktas som den centrala aktören 
(anchor tenant) inom nätverket.  
 
Self organised 
Eftersom sågen var det företag som startade de övriga tillverkningarna på området var 
det naturligt att integrera de olika industrierna med varandra. Idag när det råder ett annat 
ägarförhållande är anläggningarna mer separerade och nästan alla samarbeten som sker 
behandlas som en separat affärsuppgörelse även om vissa gamla samarbeten finns kvar. 
De samarbeten som sker idag är inte planerade från början utan är självorganiserade 
(self organised). 
 
Round put 
Vid sågen genereras flis och spån som bi- eller restprodukter vid produktionen. Dessa 
används av Masonite i deras tillverkning samt eldas i E.ON:s panna som genererar ånga 
som används på området. Virke från sågen och masonite från Masonite används i 
Swelites produktion. Masonite tar även hand om rötved som ibland levereras till sågen. 
Genom att göra ovanstående tar de till vara på den energi och det material som finns 
inom nätverket i Rundvik och behöver inte tillföra lika mycket yttre energi i form av 
fossila bränslen. Detta lokala kretslopp (round put) minskar därigenom nätverkets 
negativa inverkan på miljön.  
 
Diversity 
Ett ekosystems överlevnad är beroende av dess mångfald (diversity) och inom ett 
industriellt ekosystem kan mångfald ses som en långvarig överlevnadsstrategi då miljön 
ständigt förändras. Inom nätverket finns en mängd varierande samarbeten i form av 
material och energi men inga sådana samarbeten som kan ersätta andra ifall något av 
företagen faller ifrån. Om så sker måste tjänster och/eller varor som motsvarar de 
samarbeten som förekommer idag köpas och säljas externt sett ur nätverkssynpunkt 
vilket ökar mängden transporter. 
 
Locality 
Det timmer som används som råvara vid sågen kommer från flera håll men de bi- och 
restprodukter som genereras vid sågningen i form av flis och spån används på området i 
Masonites tillverkningsprocesser och som bränsle. Så även om sågens råvara inte är 
lokal (locality) kan man påstå att Masonites råvara och en del av bränslet är det. 
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Swelites råvara är också lokal då denna består av virke från sågen och masonite från 
Masonite. Om den nya biobränslepannan blir verklighet kommer dessutom en ännu 
större del av bränslet kunna påstås vara lokalt.  
 
Gradual change 
Gradvis förändring (gradual change) innebär att de förändringar som sker inom det 
industriella systemet måste ske under en längre tidsperiod för att den omkringliggande 
naturen ska hinna med att anpassa sig till de ändrade förhållandena. Sågen startade sin 
produktion på området år 1862, masonitetillverkningen startade sedan 1929 och 
produktionen av I-balkar 1974. Detta visar att de stora förändringarna på området skett 
under en längre tidsperiod. Med gradvis förändring menas också att de förnyelsebara 
flödena måste ökas men att uttaget måste vara mindre än återväxten. I Rundvik vill 
anläggningarna öka de förnyelsebara flödena genom att bygga en ny biobränslepanna på 
området. Det är också viktigt att påpeka att råmaterialet inom skogsindustrin är 
förnyelsebart. Skogsägare och virkesinköpare måste kunna garantera att uttaget av 
timmer är mindre än återväxten. 
 

5.2.2 Fallet Mönsterås 
Anchor tenant 
Massabruket var den första industrin på området och pelletstillverkningen och sågen 
kom till mycket senare. En av anledningarna till att pelletstillverkningen tillkom var att 
massabruket ville utnyttja den bark som annars blir en restprodukt vid 
massatillverkningen. Sågen som tillkom 1999, placerades där bland annat på grund av 
att massabruket hade ett ångöverskott som kunde användas av sågen. Detta tillsammans 
pekar på att massabruket är den centrala aktören (anchor tenant) på området trots att 
sågen levererar flis och spån till massabruket. 
 
Self organised 
Som tidigare nämnts placerades pelletstillverkningen och sågen där bland annat för att 
massabruket hade tillgång till bark och ånga. Dessa samarbeten uppkom alltså genom 
ett medvetet val och anläggningarna placerades på det stället beroende på att 
massabruket redan låg där. Utan massabruk hade troligtvis de övriga anläggningarna 
placerats på annat håll. Enligt Desrochers (2004) är alla kända fall helt 
självorganiserade (self organised) men detta fall blir mer svårbedömt om det är vad som 
i litteraturen benämns som omstrukturering av redan befintligt industriområde 
(brownfield development) eller självorganiserat.  
 
Round put 
De bi- och restprodukter som genereras på området i form av bark, flis och spån 
används inom systemet i andra tillverkningsprocesser och i vissa fall som bränsle. 
Barken används som råvara vid pelletstillverkning och flis i massatillverkningen. Om 
dessa produkter inte skulle användas inom nätverket skulle de behöva transporteras till 
externa köpare vilket skulle leda till en ökad mängd transporter. Genom att ta till vara 
på det material och i vissa fall energi som finns på området skapas ett lokalt kretslopp 
(round put) av material.  
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Diversity 
Samarbetena inom nätverket sker kring leverans av el och ånga samt bark, flis och spån 
vilket innebär att det finns en mångfald (diversity) av samarbeten. Om denna mångfald 
av samarbeten är till någon nytta om något av företagen faller ifrån är däremot inte 
säkert. Intressant att notera är att förhandlingar om nyetablering av resurskrävande 
industrier på området sker. Om mångfalden av företag ökar inom nätverket bör också 
leveranssäkerheten i fall någon faller ifrån öka. 
 
Locality 
Råmaterialet inom nätverket i form av timmer kommer från flera håll från både Sverige 
och Baltikum vilket innebär att råvaran inte är lokal (locality). Däremot används bark, 
flis och spån inom nätverket vilket innebär att de lokala bi- och restprodukterna som 
genereras inom nätverket används inom detta och därigenom blir lokala. 
 
Gradual change 
Massabruket byggdes 1959, pelletstillverkningen 1996 och sågen 1999 vilket visar att 
de större förändringar som gjorts på området har skett gradvis. Detta är i linje med vad 
som menas med gradvis förändring (gradual change). Råmaterialet inom skogsindustrin 
är ett förnyelsebart material vilket också stämmer in på detta. Skogsägare och 
virkesinköpare måste garantera att uttaget av timmer inte är större än återväxten. 
 

5.2.3 Fallet Gävle 
Anchor tenant 
Sågverket var den första industrin på området. De ville senare ha användning för sina 
bi- och restprodukter och startade då massatillverkning. Idag har det integrerade 
pappers- och massabruket och sågverket olika ägare men har fortfarande en del 
samarbeten. Sågverket skulle förmodligen klara sig utan bruket och tvärtom då de är 
starka självständiga aktörer inom respektive område. IL Recyclings och Econovas 
existens på området rättfärdigas däremot av att de tar hand om brukets restprodukter 
vilket gör att de inte skulle finnas där om inte Korsnäs fanns där. KEAB är i sin tur 
beroende av ånga och bark från Korsnäs samt bark från sågen. Inom detta system verkar 
därför Korsnäs pappers- och massabruk vara den centrala aktören då flera andra 
anläggningar inom nätverket är beroende av dem. 
 
Self organised 
Sågverket startade massatillverkningen för att ta hand om restprodukterna, KEAB äger 
pannan som förser området med ånga men även fjärrvärme till samhället. Econova och 
IL Recycling skulle inte finnas där om inte Korsnäs fanns där från början då de tar hand 
om restprodukter från bruket. Även här har vi ett område med integration men där nya 
företag senare tillkommit just beroende på att Korsnäs redan låg där. De varierande 
samarbeten som sker inom nätverket måste bedömas som ett mellanting mellan 
självorganiserande (self organising) och omstrukturering av redan befintligt 
industriområde (brownfield redevelopment).  
 
Round put 
Flis och bark tas omhand på området, ånga genereras och används på området men 
också som fjärrvärme. Processrelaterat returpapper tas om hand inom området och det 
slam som bildas i biodammarna torkas och används som bränsle av KEAB. Detta visar 
att det finns ett lokalt kretslopp (round put) inom nätverket där både material och energi 
cirkulerar. 
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Diversity 
Det finns en mångfald (diversity) av samarbeten inom nätverket som bland annat flis, 
bark, processrelaterat returpapper, ånga och slam. Dessa samarbeten är dock speciella 
och skulle inte kunna ersättas av andra samarbeten inom nätverket om något av 
företagen faller ifrån.  
 
Locality 
Timmer köps in från många skogsägare och kan inte bedömas som lokala (locality) 
tillgångar. Men även här används de lokala bi- och restprodukterna i form av flis och 
bark inom området, som bränsle och råvara och kan därför bedömas vara lokala. 
Slammet från biodammarna torkas och används också som lokalt bränsle inom 
nätverket. Energi i form av ånga produceras och används inom och utom området. 
 
Gradual change 
År 1899 flyttade sågen till området och massa- och papperstillverkningen har därefter 
tillkommit i olika etapper. De två företag som tar hand om restprodukterna från 
massabruket har tillkommit senare. De större förändringarna inom systemet har skett 
gradvis (gradual change). När det gäller förnyelsebara material planerar KEAB för en 
ny biobränslepanna på området vilket skulle göra att en större mängd bi- och 
restprodukter från sågen skulle användas som bränsle. Att råvaruuttaget är mindre än 
återväxten måste kontrolleras av skogsägare och virkesinköpare. 
 

5.2.4 Fallet Sundsvall - Timrå 
Anchor tenant 
Närheten till SCA:s skog i området gör att det är lämpligt att ha anläggningar som 
förädlar timmer i regionen. Det finns sågverk, massabruk, pappersbruk, integrerade 
massa- och pappersbruk och biobränsleproducenter i området. Den centrala aktören 
(anchor tenant) i regionen måste därför vara SCA som skogsägare då det är kring 
råvaran från skogen som allt kretsar.  
 
Self organised 
I detta fall är troligtvis de flesta samarbeten självorganiserade (self organising). Det är 
naturliga samarbeten eftersom skogen finns i området. Sågarna behöver timmer att såga, 
massabruken behöver timmer och flis i sin tillverkning, pappersbruken behöver massa 
etc. Om tillgången till dessa råvaror finns i närområdet i stor omfattning är 
sannolikheten större att de väljer de lokala alternativen. 
 
Round put 
En del av råmaterialet i form av timmer kommer från området men även från annat håll. 
Bi- och restprodukter i form av flis och spån tas om hand inom regionen och tillverkade 
produkter som bland annat massa används till papperstillverkning inom systemet. Detta 
visar att det finns ett lokalt kretslopp (round put) inom systemet kring vissa områden. 
 
Diversity 
Det finns en mångfald (diversity) av samarbeten inom nätverket gällande både material 
och energi. Det är flera aktörer inom skilda områden men också inom liknande områden 
vilket gör att om en av dessa aktörer faller ifrån finns andra möjligheter till samarbeten 
som kan ersättas inom systemet.  
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Locality 
Timret som används i de olika processerna inom nätverket kommer både från regionen 
och från annat håll. I och med detta kan en del av råvaran ses som lokal (locality). I 
regionen genereras även bi- och restprodukter i form av flis och spån som sedan 
används som råvara i andra processer inom nätverket vilket gör denna råvara lokal. 
Massa är en produkt som tillverkas i regionen och används på flera håll inom nätverket 
vilket också är i linje med teorin kring lokalitet. 
 
Gradual change 
I detta fall har det inte funnits tid att studera hur och när de olika förändringarna inom 
systemet skett. I och med detta kan inget sägas om förändringarna skett gradvis (gradual 
change) eller inte. Troligt är dock att de olika samarbetena och förändringarna 
tillkommit över tiden och inte vid samma tillfälle. Även här är råvaran inom nätverket 
ett förnyelsebart material vilket innebär att tilliten till förnyelsebara material redan 
finns. SCA som skogsägare, virkesinköparna och de övriga skogsägarna måste 
garantera att återväxten överstiger uttaget av timmer. 
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6 Fortsatta studier  
Denna studie har framför allt koncentrerats kring att visa på att det finns samarbeten 
inom svensk skogsindustri gällande material och/eller energi och inte undersökt alla de 
olika samarbetena på djupet. Det vore därför intressant att fortsätta utreda de fall där 
indikation om samarbeten eller integration framkommit. Genom att studera de 
anläggningar med olika transportreducerande samarbeten och de med värmeleveranser 
borde fler anläggningar som kan bedömas som integrerade hittas. Dessa fall bör sedan 
studeras var för sig så att värdefull information om hur och varför dessa samarbeten 
uppkommit kan erhållas. Genom ett stort antal fallstudier på området bör sedan den 
insamlade informationen kunna användas vid implementering av integration på andra 
fall och då kanske även inom andra industrigrenar. Detta är också i linje med vad 
Ehrenfeld och Gertler (1997) och Korhonen et al (2002) anser.  
 
En intressant inriktning på fortsatta studier kunde också vara att försöka kvantifiera de 
olika flödena som identifierats i denna studie. Som ett steg två i inventeringen, efter 
identifiering av samarbeten, bör frågan kunna tas upp med respektive företags 
representant. Genom att använda de listor som finns bifogade i denna studie som 
appendix 3 och appendix 4 kan man gå direkt på frågorna kring de olika mängderna då 
många samarbeten redan är identifierade.  
 
Ytterliggare en inriktning på fortsatta studier kan vara att studera under vilka 
förutsättningar som de olika samarbetena utvecklats ifrån. Vad är det som gjort att 
transportsamarbeten, värmesamarbeten eller materialflödessamarbeten har lett till andra 
samarbeten och därigenom till integrerade system. Det kan också vara intressant att 
undersöka i vilken ordning som de olika samarbetena utvecklas och kanske vad som gör 
att utvecklingen av samarbetena stoppar eller inte kommer igång i vissa fall. 
 
Genom att inkludera alla sågverk och biobränsleproducenter i Sverige i en fortsättning 
av inventeringen bör ett antal nya samarbeten framkomma. 
  
I de fall där de olika industrierna levererar värme vore det intressant att studera ifall det 
är spillvärme eller producerad värme som levereras. Om värmeleveranser specificeras i 
ett framtida förfrågningsunderlag framkommer troligtvis fler anläggningar med sådana 
leveranser att framträda.  
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Appendix 1. Ordlista 
Engelska ord och uttryck 
 
Anchor tenant - Fysisk eller institutionell central aktör 
 
Brownfield redevelopment - Omstrukturering och utveckling av ett redan befintligt 
industriområde 
 
Diversity - Mångfald 
 
End-of-pipe – slutet av röret, slutet av skorstenen, ett vedertaget uttryck inom 
industriell ekologi 
 
Gradual change – Gradvis förändring 
 
Greenfield development - Nyetablering på jungfrulig mark  
 
Input – Det som förs in 
 
Locality – Lokalitet 
 
Out put – Det som förs ut 
 
Round put - Kretslopp 
 
Self organising - Självorganiserade 
 
Svenska ord och uttryck 
 
Biosfär – den zon på och omkring jorden där det finns levande organismer 
 
Ekosystem – levande organismer och materia som bildar ett självförsörjande system i 
naturen, sammansatt av näringskedjor till en väv där olika slag av näring cirkulerar i 
kretslopp 
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Appendix 2. Förfrågningsunderlag 
 
Hej! 
Jag heter Kenth Petersson och studerar till civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings 
Tekniska Högskola med inriktning mot industriell miljöteknik. Jag gör mitt ex-jobb på 
avdelningen för energiteknik och det går ut på att studera de stora massa- och 
pappersbruken, sågverken och biobränsleproducenterna och se i vilken grad man kan 
finna samarbeten genom material- och energiutbyte mellan närliggande anläggningar. 
Jag letar efter industriområden som kan klassas som utvecklade eller potentiella eko-
industriella parker. 
 
Med anledning av detta har jag några frågor som jag hoppas kunna få svar på. 
 
1: Sker någon form av material- och/eller energiutbyte vid er anläggning till närliggande 
anläggningar? 
 
2: Om så är fallet, vilka?  
 
Tacksam för hjälp! 
 
Mvh 
Kenth Petersson 



 

Appendix 3. Bruttolista över anläggningarna i inventeringen 
Siffran 1 i en kolumn anger att anläggningen bedriver denna typ av industri. I kolumnen integrerade anges ifall anläggningen bedömts som 
integrerad (ja/nej) eller om den endast har värmeleveranser (F) eller transportreducerande samarbeten (T). (S) anger ifall värmen är 
spillvärme. Om inget anges har ingen information erhållits från den berörda anläggningen. 
 
Koncern/Företag    

            

           
            
          

     

     
  1  Nej 
  1  Nej 

        
  1  Nej 
     
  1  T 
  1  Ja 

Anläggning Ort Papper Massa Returpapper Sågverk Värmelev Biobränsle Skivindustri Integrerade
AB CF Berg & CO AB CF Berg & CO Mörlunda    1    Nej 
AB CF Berg & CO Orrefors sågverks AB Orrefors    1  1   
AB Hilmer Andersson AB Hilmer Andersson Åmotfors    1  1  T 
AB Karl Hedin  AB Karl Hedin Karbenning Norberg    1  1  Nej 
AB Karl Hedin  AB Karl Hedin Krylbo Krylbo    1  1  Nej 
ABB Power Technology 
Products Figeholms Bruk Figeholm 1
Arctic Paper Håfreström Håfreström 1       Nej 
Arctic Paper Munkedal Munkedal 1       Nej 
Assi Domän Frövi Frövi 1 1   1   F 
Backe trä Backe trä Backe    1  1   
Bergkvist Insjön KB Bergkvist Insjön KB Insjön    1  1  T 
Billerud Karlsborgsverken Karlsborg 1 1 1 Nej
Billerud Gruvöns bruk Grums 1 1 1 1 Ja
Billerud Skärblacka bruk Skärblacka 1 1 1
Bodafors trä AB Bodafors trä AB Malmbäck    1 T
Boo Forssjö AB Forssjö bruk Forssjö    1  1  Nej 
Boo Forssjö AB Boo Hjortkvarn Sawmill Hjortkvarn    1 Nej
BrikettEnergi AB Sölvesborg Sölvesborg    
BrikettEnergi AB Nävlinge Nävlinge    
BrikettEnergi AB Ulricehamn Ulricehamn   1 1 F
BrikettEnergi AB Sexdrega Sexdrega    
BrikettEnergi AB Norberg Norberg    1 1 F
BrikettEnergi AB Insjön Insjön    
BrikettEnergi AB Grums Grums    
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Koncern/Företag    
  1  T 

           
         

     

          

         
            

        
          
        
         
          

        
        

Anläggning Ort Papper Massa Returpapper Sågverk Värmelev Biobränsle Skivindustri Integrerade
BrikettEnergi AB Malmbäck Malmbäck    
Byggelit AB Ambjörby Ambjörby       1  
Byggelit AB Lit Lit       1  
Cascades Djupafors AB Djupafors 1 1 Nej
Crane Tumba bruk Tumba 1    
Dalsjö Energi AB Ankarsrum Ankarsrum      1   
Derome AB Derome såg Derome    1 1 1  F 
Derome AB Kinnaredssågen AB Kinnared    1 1 1  F 
Derome AB Annebergasågen AB Kungsbacka    1 1 1  F 
Derome Bioenergi AB Veddige Veddige      1   
Domsjö Fabriker Domsjö Domsjö  1   1   Ja 
Duni Bengtsfors Bengtsfors 1      
Econova Energi AB Åby Åby      1   

Fiskarheden 
Fiskarheden 
trävaruaktiebolag Transtrand 1 Nej

Gallo Gällö såg AB Gällö    1    Nej 
Graphic Packaging 
International Sweden AB Fiskeby bruk Norrköping 1 1 Nej
Helsinge Pellets AB Alfta Alfta 1
Holmen Iggesund Paperboard Iggesund 1 1  1 Ja
Holmen Wargön Wargön 1 1 Ja
Holmen Braviken Norrköping 1 1 1  Nej
Holmen Hallsta Hallsta 1 1 1  1 F
Holmen Iggesund Timber Iggesund  1 Ja
Hällefors Ekobriketter AB Hällefors Hällefors      1   
JarlTrä AB JarlTrä AB Broakulla    1    Nej 
JG Anderssons Söner AB JG Anderssons Söner AB Karlskrona    1 1 1  F 
Jämtlamell industri AB Jämtlamell industri AB Stugun    1  1  Nej 
Kappa Packaging Lövholmen Lövholmen 1 1 1  1   Ja 
Klippan Klippan Klippan 1    Nej
Klippan Mölndal Mölndal 1    Nej
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Koncern/Företag    
         

         

         
         
          
          
          

     

         
       

         
         

           

          
            
           
           

          
      

Anläggning Ort Papper Massa Returpapper Sågverk Värmelev Biobränsle Skivindustri Integrerade
Klippan Lessebo bruk Lessebo 1 1   Nej
Knauf Danogifs GmbH Inland Lilla Edet 1  1      
Korsnäs Korsnäs Gävle 1 1  1 Ja
Lafarge SA Örebro kartongbruk Örebro 1  1      
Laxå Pellets AB Röfors Röfors      1  Nej 
Martinssons Group AB Martinssons såg AB Bygdsljum    1    Nej 
Masonite AB Rundvik Rundvik       1 Ja 
Metsä Tissue AB Pauliström Pauliström 1       Nej 
Metsä Tissue AB Katrinefors Mariestad 1  1     Ja 
Metsä Tissue AB Nyboholms Bruk Kvillsfors 1 1 Nej
Moelven Töreboda Töreboda   1 1 Nej
Moelven Dalaträ AB Mockfjärd   1
Moelven Notnäs AB Torsby   1 1 F
Moelven Valåsen AB Karlskoga   1 T
Moelven Årjäng såg AB Årjäng    1 1 F
Mondi Packaging  Dynäs AB Dynäs 1 1      Nej 
Mreal HusumWifsta Husum 1 1   
Mreal Wifsta Timrå 1     Ja
Munksjö Aspabruk AB Aspabruk Aspabruk  1      T 
Munksjö Paper AB Billingsfors Billingsfors 1 1 T
Munksjö Paper AB Jönköping Jönköping 1 1 1 F
Naturbränsle Falun/Enköping Falun/Enköping 1 Nej
Nordic Paper Säffle Säffle 1 1       
Norra Skogsägarna ek.för. Umeå Umeå     1 1  F 
Rotternos Rockhammars Bruk Frövi 1 Nej
Rotternos Rottneros Bruk Rottneros 1 Nej
Rotternos Utansjö Bruk Utansjö 1 Nej
Rotternos Vallavik Bruk Vallavik 1 Nej
Råsjö Torv AB Hudiksvall Hudiksvall      1  Nej 
Rörvik Boxholm Timber AB Boxholm   1 Nej
Rörvik Myresjösågen Vetlanda   1   Nej
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Koncern/Företag    
      
      
      

      

         
         
        
         
         
         
        
         
        
        

Anläggning Ort Papper Massa Returpapper Sågverk Värmelev Biobränsle Skivindustri Integrerade
SCA Ortviken Ortviken 1 1   1   Ja
SCA Munksunds Pappersbruk Piteå 1 1 1  1   Ja
SCA Obbola Obbola 1 1 1  1   Ja
SCA Edet Bruk Lilla Edet 1  1      
SCA Östrands Massafabrik Timrå 1   1   Ja
SCA BioNorr AB Härnösand Härnösand      1  Ja 
SCA Timber Munksunds Sågverk Piteå    1    Ja 
SCA Timber Tunadals sågverk Sundsvall    1    Ja 
SCA Timber Rundvik Rundvik    1 1 1  Ja 
SCA Timber Vilhelmina Vilhelmina    1  1  Ja 
SCA Timber Bollsta Bollstabruk    1  1  Ja 
Setra Seskarö Seskarö   1 Nej
Setra Malå Malå   1 1 Nej
Setra Lövholmen Lövholmen   1 T
Setra Färila Färila   1
Setra Kastet Gävle   1 Ja
Setra Nyby Nyby   1 Nej
Setra Skinnskatteberg Skinnskatteberg   1 T
Setra Heby Heby   1 Nej
Setra Hasselfors Hasselfors   1 Nej
Setra Vimmerby Vimmerby   1
Siljan Timber Siljan Timber Mora    1    Nej 
Siljan Timber Wedde & Co Älvdalen    1    Nej 
Siljan Wood Products AB Alvesta Alvesta    1  1  Nej 
Siljan Wood Products AB Kungälv Kungälv    1  1  Nej 
Siljan Wood Products AB Mora Mora    1  1  Nej 
Siljan Wood Products AB Särna Särna    1  1  Nej 
Smurfit Lagamill AB Lagamill  Markaryd 1  1     Nej 
Stenvalls Trä Sikfors Sikfors    1     
Stora Enso Grycksbo Grycksbo 1    1   F 
Stora Enso Fors Fors 1 1      Nej 
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Koncern/Företag    

          

Anläggning Ort Papper Massa Returpapper Sågverk Värmelev Biobränsle Skivindustri Integrerade
Stora Enso Kvarnsveden Borlänge 1 1   1   F S 
Stora Enso Nymölla Nymölla 1 1   1   F 
Stora Enso Skoghall Skoghall 1 1      T 
Stora Enso Hylte Hylte 1 1 1  1   F 
Stora Enso Norrsundet Norrsundet  1   1   Ja 
Stora Enso Skutskär Skutskär  1   1   F 
Stora Enso Ala sawmill Ljusne    1 1   F 
Stora Enso Gruvön Grums    1  1  Ja 
Stora Enso  Kopparfors Norrsundet    1    Ja 
Svanskogs Bruk Svanskog Svanskog 1        
Swedish Tissue Kisa Kisa 1       Nej 
Såbi Pellets AB Forsnäs Forsnäs      1  Nej 
Såbi Pellets AB Främlingshem Främlingshem      1  Nej 
Såbi Pellets AB Vaggeryd Vaggeryd      1  Nej 
SÅTAB, Sågverkens 
Trädprodukter Östersund Östersund 1
Sävsjö Träbränsle AB Kalmar Kalmar      1   
Södra Cell Mönsterås Mönsterås  1  1 1 1  Ja 
Södra Cell Mörrum Mörrum  1   1   F 
Södra Cell Värö Väröbacka  1  1 1   Ja 
Södra Skogsenergi AB Växjö Växjö      1  Nej 
Södra Timber Mönsterås Mönsterås    1    Ja 
Södra Timber Värö Väröbacka    1    Ja 
Södra Timber Kinda Kisa    1    Nej 
Södra Timber Traryd Traryd    1    Nej 
Södra Timber Långasjö Långasjö    1    Nej 
Waggeryd Cell Waggeryd Waggeryd  1      Nej 
Wermland Paper Bäckhammars bruk Bäckhammar 1 1      T 
Wermland Paper Åmotfors bruk Åmotfors 1       T 
Westergyllen Energi AB Götene Götene      1  Nej 
Vida Alvesta Timber AB Alvesta    1     
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Koncern/Företag    

        

            

Anläggning Ort Papper Massa Returpapper Sågverk Värmelev Biobränsle Skivindustri Integrerade
Vida Borgstena Timber AB Borgstena    1     
Vida Hestra AB Hestra  1    
Vida Bruza Timber AB Bellö Hjältevad    1     
Vida Neikter Timber AB Urshult    1     
Vida Vida Timber AB Vislanda    1     
Wisswood AB Hok Hok 1
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Appendix 4. Information från och kontaktpersoner vid de olika anläggningarna 
Här presenteras den information som inkommit från de olika anläggningarna samt de personer som lämnat informationen vid respektive 
anläggning. Tom ruta innebär att ingen information erhållits och således ingen uppgiftslämnare. 
 
Koncern/Företag   Anläggning Övrig information Kontaktperson 
AB CF Berg & CO AB CF Berg & CO Ingen integration Åke Bergh 
AB CF Berg & CO Orrefors sågverks AB   
AB Hilmer Andersson AB Hilmer Andersson Till pannor inom kommunen samt egen panna  
AB Karl Hedin  AB Karl Hedin Karbenning Ingen integration PerOlof Salling 
AB Karl Hedin  AB Karl Hedin Krylbo Ingen integration PerOlof Salling 
Abb Power Technology 
Products 

Figeholms Bruk   

Arctic Paper Håfreström Avloppsslam som täckmaterial vid deponier Anneli Gordon 
Arctic Paper Munkedal Avloppsslam till jordförbättring vid kommunal anläggning Göran Lindqvist 
Assi Domän Frövi Spillvärme till kommunens fjärrvärmenät Johan Schönström 
Backe trä Backe trä   
Bergkvist Insjön KB Bergkvist Insjön KB Hyvelspån till Brikettenergi i Insjön  
Billerud Karlsborgsverken Säljer bark till energianläggningar bl.a. i Kalix och Piteå. Har inget närliggande sågverk eller annan 

industri. Levererar ej heller till fjärrvärmenätet (avstånd till nät ca 10 km). 
Nils Hoffner 

Billerud Gruvöns bruk Flis från Stora Enso, ånga till densamma Anders von Dolwitz 
Billerud Skärblacka bruk 30% flis från sågverk i pappersframställning, jordbrukskalk av mesa, undersöker anv av 

restprodukter. Fjärrvärme under utbyggnad. 
Åke Reuterhage 

Bodafors trä AB Bodafors trä AB Kutterspån flis etc till Svensk Brikettenergi Dan Wareborn 
Boo Forssjö AB Forssjö bruk Transporterar timmer, sågade trävaror och sågspån mellan de egna anläggningarna Björn Nedin 
Boo Forssjö AB Boo Hjortkvarn Sawmill Transporterar timmer, sågade trävaror och sågspån mellan de egna anläggningarna Björn Nedin 
BrikettEnergi AB Sölvesborg Ingen integration Lars Lindquist 
BrikettEnergi AB Nävlinge Ingen integration Lars Lindquist 
BrikettEnergi AB Ulricehamn Fjärrvärmeleverans till Ulricehamns Energi AB Lars Lindquist 
BrikettEnergi AB Sexdrega Ingen integration Lars Lindquist 
BrikettEnergi AB Norberg Fjärrvärmeleverans till Vattenfall Lars Lindquist 
BrikettEnergi AB Insjön Hyvelspån från Bergqvist Insjön Lars Lindquist 
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Koncern/Företag   

   
    

   

Anläggning Övrig information Kontaktperson 
BrikettEnergi AB Grums Flis och spån från Stora Enso Gruvöns såg i Grums Lars Lindquist 
BrikettEnergi AB Malmbäck Kutterspån flis etc från Bodafors trä Lars Lindquist 
Byggelit AB Ambjörby   
Byggelit AB Lit   
Cascades Djupafors AB Fjärrvärme och elprod gemensam för området under utredning av kommun och vattenfall  
Crane Tumba bruk  
Dalsjö Energi AB Ankarsrum   
Derome AB Derome såg Fjärrvärme från egen fastbränsleanläggning Kjell Gustavsson 
Derome AB Kinnaredssågen AB Fjärrvärme från egen fastbränsleanläggning Kjell Gustavsson 
Derome AB Annebergasågen AB Fjärrvärme från egen fastbränsleanläggning Kjell Gustavsson 
Derome Bioenergi AB Veddige  Kjell Gustavsson 
Domsjö Fabriker Domsjö Levererar både el, vatten, spillvatten och ånga till andra inom området Lars Ahlenius  
Duni Bengtsfors  
Econova Energi AB Åby   
Fiskarheden Fiskarheden trävaruaktiebolag Ingen integration Magnus Proos 
Gallo Gällö såg AB Ingen integration Leif Hedlund 
Graphic Packaging 
International Sweden AB 

Fiskeby bruk Restprodukt (reject) till Tekniska Verken i LKPG för förbränning Hans Hagdahl 

Helsinge Pellets AB Alfta   
Holmen Iggesund Paperboard Levererar ånga till det intilliggande sågverket för torkning av sågade trävaror. Sågverket ägs av 

Iggesund Timber, ett företag inom Holmen-koncernen i likhet med Iggesund Paperboard. Iggesunds 
Bruk hör till det senare företaget. Sågverket levererar flis till framställning av massa, kondensat från 
ångan samt brännbart material i form av t.ex. spån för ångproduktion. Under november kommer 
även leverans av fjärrvärme för Iggesunds samhälle att starta. 

Christer Söderberg 

 52 



 

 
Koncern/Företag   Anläggning Övrig information Kontaktperson 
Holmen Wargön 3 industrier som under början av 1900t och fram till 1970 tillhörde samma ägare. Under den epoken 

utvecklades samarbeten på råvarusidan, som delvis används även idag. Vargön Alloys är ett 
smältverk som, från kylningen av sin process, får ett ångöverskott som används i vår 
tillverkningsprocess eller för att värma närbelägna bostäder i Vänersborgs fjärrvärmenät. Lignotech 
är en ligninbaserad råvaruleverantör som fram till 2003 fick sin råvara från vår sulfitfabrik. 
Sulfitfabriken lades ned 2003 varefter Lignotech (som ägs av Borregard) köper sin råvara från 
externa källor. Ett begränsat samarbete finns fortfarande på personal, underhåll och försörjning av el 
och ånga. 

Lars Winter 

Holmen Braviken  Papper, trä, fiberrester, bark och plast energiutvinns på Braviken. Små mängder brännbart avfall 
levereras till extern energiutvinning. Vattenreningsslam (träfibrer) blir jordprodukter. Små mängder 
bark nyttjas till jordprodukter. Metall materialåtervinns (även metall från returpapper). 

Leonard Dahlberg 

Holmen Hallsta Fjärrvärme i form av spillvärme till samhället ca 15 GWh/år. Ca 5000 m3 Rivningsvirke för 
förbränning tas emot från kommunen. 

Karina Åström 

Holmen Iggesund Timber Levererar ånga, flis, spån och bark till Iggesund paperboard. Håkan Lindh 
Hällefors Ekobriketter AB Hällefors   
JarlTrä AB JarlTrä AB Flis till massaindustrin (8-10 mil) och bränsleflis till värmekraftverk (1-4 mil) samt eldar i sin 

virkestork panna. 
Carl Johan Nilsson 

JG Anderssons Söner AB JG Anderssons Söner AB Säljer fjärrvärme till samhället. Även bränsle t ex torrflis, bark mm. 50 % av flisen och barken säljs till 
ett energiverk i Tingsryd och 50 % eldar vi själva i egen värmepanna. Värmepannan förser våra 
virkestorkar samt Linneryd med fjärrvärme. Cellulosaflis, Energived (stockar) och städbark säljs 
utanför närområdet. 

Elisabeth Nilsson 

Jämtlamell industri AB Jämtlamell industri AB Fastbränslepanna för eget bruk Eva Zwahlen 
Kappa Packaging Lövholmen Sågverksflis från Setra Lövholmens sågverk. Ny biobränslepanna som ska kunna ta hand om all 

form av biobränsle under uppbyggnad. Fjärrvärme till samhället. 
Anders Lindberg 

Klippan Klippan Fiberslam som täckningsmaterial till deponier  
Klippan Mölndal Läggs ner vid årsskiftet Sonny Fransson 
Klippan Lessebo bruk Reningsverksslam till jordförbättring. Integration mellan massa och pappersbruk. Jonas Weidenmark 
Knauf Danogifs GmbH Inland   
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Korsnäs Korsnäs KEAB ånga etc. Bark från ett närliggande sågverk Setra Kastet används i värmekraftverk. Flis från 

samma sågverk används vid massatillverkning. Ånga levereras till samma sågverk. Fjärrvärme 
levereras till samhället. 

Johan Skäringer 

Lafarge SA Örebro kartongbruk   
Laxå Pellets AB Röfors Förser Byggelits fd spånskivefabrik med värme från biobränsleeldad panna Gunnar Larsson 
Martinssons Group AB Martinssons såg AB Ingen integration Per Lundgren 
Masonite AB Rundvik Torrflis, kutterspån, sågspån och ibland rötskadat timmer från SCA som dock säljer sina produkter 

genom Norrbänslen. Gemensam högspänningsanläggning, hyr kontor av SCA, köper tjänster av 
varandra. Vissa transportjänster köps av samma leverantör och därigenom uppnås en viss grad av 
samordning. Tittar även på att kunna skapa en gemensam panncentral för ånggenerering. Värme till 
SCA. E.ON. Driver panncentralen 

Hans-Göran Trammer 

Metsä Tissue AB Pauliström Ingen integration Jarkko Kaplin 
Metsä Tissue AB Katrinefors Samarbete med det delägda Katrinefors kraftvärme AB KKAB. Returpapper som främsta råvara och 

vid produktion av mjukpapper uppstår stora mängder slam som sedan eldas vid KKAB, som 
levererar ånga tillbaka till bruket. 2004 motsvarade slammet ett bränslevärde på 60 GWh av totalt 
använt 220 GWh vid KKAB. Resterande bränslen är skogsflis GROT och en del returträ. KKAB ägs 
till 50% av Metsä Tissue AB och 50% av Mariestad Töreboda Energi AB. Produktionen 2004 var ca 
200GWh värme och 20GWh el. 

Mikael Käll 

Metsä Tissue AB Nyboholms Bruk Ingen integration Jarkko Kaplin 
Moelven Töreboda Ingen utväxling pga läget. Hyvelspån transporteras några mil för att bli pellets och briketter. Lennart Axelsson 
Moelven Dalaträ AB  
Moelven Notnäs AB I Torsby leveres det fjernvarme fra energiselskaper hvor energianleggene har beliggenhet på 

Moelvens industriområder. 
Berit Rødseth 

Moelven Valåsen AB I Karlskoga leveres råstoff til anlegg i en avstand ca. 40 km. Berit Rødseth 
Moelven Årjäng såg AB I Årjäng leveres det fjernvarme fra energiselskaper hvor energianleggene har beliggenhet på 

Moelvens industriområder. 
Berit Rødseth 

Mondi Packaging  Dynäs AB Tallolja till Arizona Chemical, motsvarande mängd beckolja tillbaka, eldas i mesaugnarna. Askan 
från förbränningen av bark används på försök av Kramfors kommun tillsammans med bioslam för 
tätning av kommunens deponier 

Peter Edwall 

Mreal HusumWifsta Jan Kjellsson 
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Mreal Wifsta Köper ånga från SCA Östrand Anneli Arhonen 
Munksjö Aspabruk AB Aspabruk Bark och spån via Sydved energi till närliggande värmeverk i regionen Dan Björk 
Munksjö Paper AB Billingsfors En del aska och fibrer till kompostföretag i närheten, eldar annars i egen panna Hans Olof Larsson 
Munksjö Paper AB Jönköping Processvatten från vår reningsanläggning används av Jönköpings Energi AB i deras värmepump Ingvar Gustafsson 
Naturbränsle Falun/Enköping Ingen Integration Håkan Jonsson 
Nordic Paper Säffle   
Norra Skogsägarna 
ek.för. 

Umeå Säljer varmvatten från sågverkspannan i Sävar till Umeå energis fjärrvärmenät Patrik Jonsson 

Rotternos Rockhammars Bruk Ingen integration. Slam från reningsanläggning blir biobränsle och plantjord på annan ort. Arbetar 
med att öka biobränsleanvändningen. 

Ragnar Lundberg 

Rotternos Rottneros Bruk Ingen integration. Slam från reningsanläggning blir biobränsle och plantjord på annan ort. Arbetar 
med att öka biobränsleanvändningen. 

Ragnar Lundberg 

Rotternos Utansjö Bruk Ingen integration. Slam från reningsanläggning blir biobränsle och plantjord på annan ort. Arbetar 
med att öka biobränsleanvändningen. 

Ragnar Lundberg 

Rotternos Vallavik Bruk Ingen integration. Slam från reningsanläggning blir biobränsle och plantjord på annan ort. Arbetar 
med att öka biobränsleanvändningen. 

Ragnar Lundberg 

Råsjö Torv AB Hudiksvall Planer på att ta hand om överskottsenergin Ivana Abrahamsson 
Rörvik Boxholm Timber AB Sågspån och torrflis går till Såbis pelletstillverkning. Städbark och pinnflis går till Lindgren i Landsbro 

för rivning till bränsle. 
Lars Johan Svensson 

Rörvik Myresjösågen Sågspån och torrflis går till Såbis pelletstillverkning. Städbark och pinnflis går till Lindgren i Landsbro 
för rivning till bränsle. 

Lars Johan Svensson 

SCA Ortviken Fjärrvärme till Sundsvalls fjärrvärmenät i form av lågvärdig spillvärme 45-55 C. Bark, flis och spån 
från SCA Tunadal. 

Patrik Halling 

SCA Munksunds Pappersbruk Ca 30% av barrvedsflisen kommer från sågverket SCA Munksund. Tar också hand om bark från 
sågverket som eldas i barkpannan. I gengäld levererar bruket värmeenergi(ånga) till sågverkets 
virkestorkar. Barkpannan är Vattenfalls kraftvärmeverk som bruket sköter driften av. Levererar även 
en mindre mängd fjärrvärme till Piteå kommun. 

Donald Grahn 

SCA Obbola SCA Norrbränsle levererar biobränsle (bark) från sågverk i regionen. SCA skog levererar en del 
sågverksflis från bl.a. sågen i Holmsund. Obbola levererar en del energi till Umeå Energi i form av 
spillvärme från vårt avlopp. Denna energi är lågvärdig energi som levereras till Umeå Energis 
värmepump. 

Mats Backeström 
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SCA Edet Bruk  
SCA Östrands Massafabrik Ånga till MReal, Wifstavarvs Finpappersbruk. Massa till Wifstavarv och SCA Ortviken. Fjärrvärme till 

Timrå. Bark, flis och spån från SCA Tunadal. 
CarlJohan Jonsson  

SCA BioNorr AB Härnösand Bark, flis och spån från SCA Tunadal.  
SCA Timber Munksunds Sågverk Spån till pelletsproduktion i Norrbotten, flis och bark till SCA Packaging Munksund. Ånga från 

densamma. 
Anders Nordmark 

SCA Timber Tunadals sågverk Bark, flis och spån till SCA:s anläggningar Ortviken och Östrand samt Bio Norr. Fr o m 2007 kommer 
Sundsvalls Energi att leverera 100 % av Tunadals värmebehov från sitt kraftvärmeverk i 
Korsta(ligger i Sundsvall)  

Jerry Larsson 

SCA Timber Rundvik Gemensamt högspänningsställverk med Masonite. Sågspån, kutterspån, torrflis och rötved till 
Masonite (råvara och bränsle). Köper tjänster av varandra. 

Pär Micael Samuelsson 

SCA Timber Vilhelmina Bark och spån till Vilhelmina värmeverk, flis till SCA och kutterspån till egen brikettstation  
SCA Timber Bollsta Flis och bark till SCA Östrand. Fjärrvärme till Bollstabruks samhälle. Lasse Frage  
Setra Seskarö Råspån till pelletstillverkning i Luleå, torrflis till Pajala värmeverk KarlJohan Taavo 
Setra Malå Värme till torkarna från kraftvärmeverket Rickard Westerberg 
Setra Lövholmen Sågverksflis till Kappa Packaging  
Setra Färila  
Setra Kastet KEAB hanterar ånga och värme Peter Holm 026193530. Flis och bark till Korsnäs Eilert Eriksson 
Setra Nyby Ingen integration Åke Eriksson 
Setra Skinnskatteberg Biprodukter (läs Bark) i den egna fastbränslepannan för egen energianvändning. Övriga biprodukter 

säljs till närliggande värmevärk. 
Ulf Strandell 

Setra Heby Ingen integration Olle Modin 
Setra Hasselfors Spån. Torrflis och bark till olika värmecentraler i mellansverige Göran Storm 
Setra Vimmerby  
Siljan Timber Siljan Timber Råflis till massaindustri, torrflis dels till egen förbränning dels till andra förbränningsanläggningar. 

Avstånd 10-20 mil. 
Lennart Wetterberg 

Siljan Timber Wedde & Co Råflis till massaindustri, torrflis till förbränningsanläggningar. Avstånd 5-20 mil. Lennart Wetterberg 
Siljan Wood Products AB Alvesta Övrigt flis till förbränningsanläggningar  (Hyvleri) Lennart Wetterberg 
Siljan Wood Products AB Kungälv Övrigt flis till förbränningsanläggningar  (Hyvleri) Lennart Wetterberg 
Siljan Wood Products AB Mora Övrigt flis till förbränningsanläggningar  (Hyvleri) Lennart Wetterberg 
Siljan Wood Products AB Särna Övrigt flis till förbränningsanläggningar  (Hyvleri) Lennart Wetterberg 
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Smurfit Lagamill AB Lagamill  Ingen integration Hans Olof Lindh 
Stenvalls Trä Sikfors   
Stora Enso Grycksbo Grycksbo har energileveranser till Black & W och Munktell som verkar på området Torsten Simonsson  
Stora Enso Fors Ingen integration Torsten Simonsson  
Stora Enso Kvarnsveden Spillvärme till Borlänge Energi. Köper skogsavfall som bränsle och flis till massa/papperstillverkning Per Berglund 
Stora Enso Nymölla Leverans av fjärrvärme till närliggande (5 km) industri och samhälle, ca 50 GWh/år. Värmet utgörs 

av en kombination av spill/sekundärvärme och primavärme som till helt övervägande del är baserat 
på biobränslen. Planer finns på att utöka fjärrvärmeleveransen till ett annat samhälle inom 
närområdet (ca 7 km) och tillskottet blir då upptill 30 GWh/år och kommer då i stort sett att utgöras 
av enbart Spill/sekundärvärme pga. lägre temperaturbehov. 

Torsten Svenland 

Stora Enso Skoghall Bränslen styrs inom StoraEnso av Sydved Energileveranser som samordnar allt bränsle som faller 
inom företaget. De köper även in externt bränsle vid behov. Sydved optimerar med avseende på 
logistik, bränslekvalitet mm. Detta innebär att det bränsle som kommer till Skoghall kommer 
företrädelsevis från StoraEnso Gruvöns sågverk men även från sågverk i hela Värmland, norra 
Dalsland, östra Norge. Råvaror till massaproduktionen kommer från samma sågverk och 
skogsområden i Värmland, Dalarna, Dalsland och Baltikum 

Per Anders Tauson 

Stora Enso Hylte Levererar värme i form av ånga till kommunens fjärrvärmenät. Ångan produceras av förbränning av 
både biobränsle och naturgas. För tillfället pågår undersökningar att utnyttja spillvärme från vår 
process. 

 Marie Svensson 

Stora Enso Norrsundet Levererar energi till Stora Enso Kopparfors och tar tillbaka biobränsle från dem Torsten Simonsson  
Stora Enso Skutskär Levererar fjärrvärme och säljer ut sin bark externt. Torsten Simonsson  
Stora Enso Ala sawmill Levererar fjärrvärme (ca.15 GWh/år) till Ljusne tätort via Söderhamns Energi. Levererar (ca. 15 000 

ton/år) kutterspån och träkross för pelletstillverkning till Mellanskog Bränsle AB (utanför närområdet).
Rune Sundström 

Stora Enso Gruvön Ånga till torkar och uppvärmning från Billerud. Fibrer och bark från sågverket till densamma. Jan Rosander 
Stora Enso  Kopparfors Stora Enso Norrsundets Bruk, inom samma industriområde, köper råflis, sågspån och bark. Råflisen 

använder de i massaproduktionen, sågspån och bark till energi. Bruket levererar hetvatten som 
används för att torka virke, men även till viss del till uppvärmning. 

Monica Geschwindt 

Svanskogs Bruk Svanskog   
Swedish Tissue Kisa Ingen integration Torsten Gille 
Såbi Pellets AB Forsnäs Ingen integration Ivana Abrahamsson 
Såbi Pellets AB Främlingshem Ingen integration Ivana Abrahamsson 
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Såbi Pellets AB Vaggeryd Ingen integration Ivana Abrahamsson 
SÅTAB, Sågverkens 
Trädprodukter 

Östersund  

Sävsjö Träbränsle AB Kalmar   
Södra Cell Mönsterås Fjärrvärme levereras till aktuell kommun. En del av barken från Mönsteråssågen går till 

barkpelletstillverkning vid Mönsterås massafabrik.  
Roland Löfblad 

Södra Cell Mörrum Fjärrvärme levereras till aktuell kommun. Roland Löfblad 
Södra Cell Värö Fjärrvärme levereras till aktuell kommun. Roland Löfblad 
Södra Skogsenergi AB Växjö Från Södras sågar Roland Löfblad 
Södra Timber Mönsterås Bark till Mönsterås massafabrik för pelletstillverkning, Spån säljs till spånskivetillverkning och som 

biobränsle. Sågverksflisen går till massabruken som råvara. 
Roland Löfblad 

Södra Timber Värö Spån säljs till spånskivetillverkning och som biobränsle. Sågverksflisen går till massabruket Södra 
Cell Värö som råvara. 

Roland Löfblad 

Södra Timber Kinda Spån säljs till spånskivetillverkning och som biobränsle. Sågverksflisen går till massabruken som 
råvara. 

Roland Löfblad 

Södra Timber Traryd Spån säljs till spånskivetillverkning och som biobränsle. Sågverksflisen går till massabruken som 
råvara. 

Roland Löfblad 

Södra Timber Långasjö Spån säljs till spånskivetillverkning och som biobränsle. Sågverksflisen går till massabruken som 
råvara. 

Roland Löfblad 

Waggeryd Cell Waggeryd Ingen integration Ulf Karlsson 
Wermland Paper Bäckhammars bruk Sågverksflis från ett antal sågverk i närområdet, exempelvis Vänerply, Borgstena, Sveaskog och 

Ulvsby trä som komplement till ved i produktion av pappersmassa. Diskussioner om att köpa andra 
sållningsfraktioner (som ej går att utnyttja som råvara i processen) för att elda i biobränslepannan 
men ännu inte några kontinuerliga leveranser. 

Johanna Svanberg 

Wermland Paper Åmotfors bruk Sågverksflis från ett antal sågverk i närområdet, exempelvis Vänerply, Borgstena, Sveaskog och 
Ulvsby trä som komplement till ved i produktion av pappersmassa. Diskussioner om att köpa andra 
sållningsfraktioner (som ej går att utnyttja som råvara i processen) för att elda i biobränslepannan 
men ännu inte några kontinuerliga leveranser. 

Johanna Svanberg 

Westergyllen Energi AB Götene Ingen Integration Ove Molin 
Vida Alvesta Timber AB   
Vida Borgstena Timber AB   
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Vida Hestra AB  
Vida Bruza Timber AB Bellö   
Vida Neikter Timber AB   
Vida Vida Timber AB   
Wisswood AB Hok   
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