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Jag gillar att fjällvandra, något som jag tyvärr alltför 
sällan tar mig tid till. Men jag längtar ofta efter att få 
packa ryggsäcken med kaffe, ett par smörgåsar och 
kanske choklad som energitillskott och att få snöra 

på vandringskängorna en klar morgon, precis när dimman 
lättar och solen börjar värma. Och att sedan gå ut över vid-
derna och kanske arbeta mig upp mot en fjälltopp, där en 
sten i solen väntar som perfekt fikaplats.  

Ibland är det ganska svettigt på vägen upp, med 
ojämna stigar och branter. När det känns som jobbigast 
och målet verkar nästintill ouppnåeligt brukar jag ta en 
paus och vända mig om och se ner över dalen för att få 
en uppfattning om hur långt jag kommit och de utman-
ingar på vägen jag redan passerat. 

Jag tycker att det är viktigt att emellanåt göra detsam-
ma i allt vi gör i arbetslivet, inte minst när vi är inne i en 
intensiv förändringsperiod. Om vi såhär i mitten av 2018 
vänder oss om och ser vad som faktiskt har åstadkom-
mits sedan Paper Province bildades för snart tjugo år 
sedan kan vi vara mycket nöjda.  

Paper Province skapades 1999 med syfte att stärka 
samarbetet mellan olika verksamheter inom regionen 
framförallt vad gäller kompetensförsörjning. Stom-
men var sju företag inom papper och massa 
med verksamhet i Värmland med omnejd. 
Efter hand breddades verksamheten och 
allt fler medlemmar anslöt. Klustret har 
blivit en samlingsplats för den kunskap 
och skogsråvara som finns i regionen, 
samtidigt som det breda samarbete mel-
lan regionförbund, kommuner, akademi 
och företag, som är utmärkande för Paper 
Province har skapats. 

Verksamheten har under åren utveck-
lats vidare och fokus har flyttats mot 
utveckling av skoglig bioekonomi i 
bredare bemärkelse. Här har Paper 
Province rört sig i takt med ut-
vecklingen i samhället i stort, men 
också medlemmarna. Där är det 
idag betydligt mycket mer fokus 
på biströmmarna till pappers- och 
massatillverkning i Norden, och 
det är talande att till exempel fin-

ska Mestä Fibre talar om investeringen i en ny fabrik för 
bioprodukter, där det största värdet fortfarande finns i 
massaproduktionen. Men det är tydligt att fokus är på 
att höja det totala förädlingsvärdet genom att också 
bland annat producera skogsbaserat bränsle och grön 
el. 

Idag har Paper Province över 100 medlemmar i ett 
brett spektrum, från innovationsbaserade uppstarts-
bolag och världsledande kartongtillverkare till skogsä-
gare och elproducenter. Alla har vi gemensamt att vi 
strävar efter att utveckla den hållbara, skogsbaserade 
bioekonomin. Genom medel från bland annat Region 
Värmland och Vinnova och med en professionell 
organisation som bas, har Paper Province utvecklats 
till ett betydelsefullt och renommerat nav som kan 
lotsa fram utvecklingen av nya lösningar. Det breddar 
regionen och gör den fortsatt stark i framtidens alltmer 
skogsbaserade ekonomi. 

Paper Province nämns idag med aktning såväl inom 
Sverige som utomlands och då både som ett gott 
exempel på ett lyckat kluster och som en möjlighet att 
faktiskt kunna ha en påverkan på utvecklingen. Etabler-
ingen av Sting Inkubator i Karlstad och att Paper Prov-
ince, som endast andra svenska kluster, etablerat sig 

med Gold Label-status är bara två exempel i närtid 
som bekräftar att vi har kommit långt sedan 

starten 1999 och att vi är på rätt väg.  

Så är det då dags att vända sig om, snöra 
skorna och rätta till ryggsäcken för den fort-
satta vandringen uppåt, mot nya hägrande 
toppar. För Paper Province del handlar utman-

ingarna om att stötta fler goda idéer mot fak-
tiska etableringar och - precis som i resans 

början - att hitta lösningar för framtidens 
kompetensförsörjning  

Paper Province på väg mot 
nya hägrande toppar

ERIK KORNFELD
ordförande
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ESCA (European Secretariat for 
Cluster Analysis) består av ett nät-
verk av klusterexperter från mer än 
30 länder. De har skapat ett system 

med utmärkelser för att inspirera och få 
fram förstklassiga klusterorganisationer. Ett 
60-tal kluster i Europa har guldnivå, men i 
Sverige är vi just nu ensamma om utmär-
kelsen. 

Vad betyder det att ha guldet? 
– Det är en kvalitetsstämpel som höjer 

vår status internationellt. Vi blir mer 
synliga och när andra kluster i Europa 
söker partners söker de efter guldklus-
ter. För våra medlemmar innebär det att 
vi blir en effektivare organisation som 

kan erbjuda ännu bättre tjänster, säger 
Magnus Persson. 

Med utmärkelsen har vi visat att vi uppnått 
utsatta mål när det gäller 31 olika indikator-
er som handlar om exempelvis strategier, 
dokumentation och kvaliteten på medlems-
aktiviteter.  

“Paper Province ability to motivate mem-
bers in a very traditional and not so innova-
tive industry buy into a new strategic idea, 
is a great success story”, skriver ESCA i sin 
motivering. 

Nu har vi två år på oss att förbättra oss 
ytterligare innan det dags att bedömas 
på nytt av ESCA. 

GULD TILL PAPER PROVINCE
I slutet av 2017 fick Paper Province beskedet att vi belönats med EU:s högsta ut-
märkelse för kluster – Cluster Management Excellence Gold. Tack vare guldet öpp-
nas dörrarna för nya projekt och samarbeten, både nationellt och internationellt. 
“Det känns jätteroligt och är ett bevis på att vårt arbete håller hög kvalitet”, säger 
Magnus Persson, innovationsrådgivare.

Kvaliltetsstämpel
“När andra kluster i Europa söker 
partners söker de efter guldklus-

ter”, säger Magnus Persson.

Cluster excellence
Paper Province har haft guldet som 
mål sedan vi startade EU-projektet 

Towards Cluster Excellency 2016.

Stor glädje utbröt
Under två dagar i december besöktes Paper Province av oberoende internationella klusterexperter 
från European Secreteriat for Cluster Analysis (ESCA). Här tillsammans med delar av Paper Province-
gänget strax efter att förhandsbeskedet lämnats - “ni klarade det”.
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DET HÄNDER MYCKET  
I KLIMATSMART INNOVATION

Oljeindustri möter skogsindustri 
Projektets mål är att små- och 

medelstora företag ska erbjudas 
stöd som snabbar på utvecklingen 

och kommersialiseringen av nya 
produkter, ny teknik och tjänster 

inom bioekonomin.

Många aktiviteter
Peter Edberg, till vänster i soffan,  berättar om Klimatsmart  

Innovation för företagsgrannar i Innovation Park.

I projektet samarbetar Paper Province med 
Region Värmland (som är projektägare), 
Region Dalarna och fyra fylken i Norge.

-  Paper Province ska vara en globalt 
ledande aktör inom skogsbaserad bio-
ekonomi och det här är ett naturligt steg för 
oss att ta, säger Maria Hollander, vd i Paper 
Province.

En stor del av utvecklingen till ett bio-
ekonomiskt samhälle är starkt länkad till 

bytet av oljeråvara i dagens produkter 
till biobaserad råvara. Genom samarbe-
tet med Norge hoppas Maria Hollander 
att blandningen av erfarenheter och 
kunskap ska väcka nya idéer. Ytterst 
handlar det om att underlätta omställnin-
gen till ett fossilfritt samhälle genom att 
stimulera etableringen av helt nya typer 
av produkter, tjänster och företag.

– Vi behöver skynda på omställningen 

till ett biobaserat samhälle. Nu kopplar 
vi ihop människor från norsk oljeindustri 
med svenskar som kan skogsindustrin 
och jag är säker på att vi kommer att 
hitta helt nya produktområden och af-
färsmöjligheter, säger Maria Hollander.

Paper Province kommer under projektet 
även att stärka samarbetet med skogsin-
dustriella företag i Dalarna vilket också 
förväntas öppna upp nya möjligheter. 

SAMARBEID OVER  
 NASJONSGRENSER 

I Skandinaviens inland finns exceptionella möjligheter att utveckla bioekonomin och byta 
oljan mot skogen som råvara. Projektet The Bioeconomy Region som inleddes under 2017 
syftar till att erbjuda stöd till små- och medelstora företag för att snabba på utveckling och 

kommersialisering av nya produkter, ny teknik och tjänster inom bioekonomin. 

Inom Klimatsmart Innovation arbetar vi 
med att stärka konkurrens- och innova-
tionskraften hos små och medelstora 
företag i branschen. Bland annat genom 

att anordna olika aktiviteter, som dessa:
• Tjänstefiering. Genom workshops och 
träffar hjälper vi till med tjänstefieringen. 
Det handlar om att företaget inte bara 
ska sälja en produkt utan även nyttan 
med produkten. Vi hjälper dem att ut-
mana sina affärsmodeller.
• Vi jobbar med hållbara affärer. 

Småföretagen ökar sin lönsamhet och 
konkurrenskraft genom att arbeta håll-
bart. Och unga vill ha jobb där de känner 
att de gör någonting bra för världen.
• Vi jobbar med genusfrågor. Pappers-
branschen är ganska konservativ med 
många män i kostymer. Vi har statistik 
på att arbetsklimatet blir bättre om man 
mixar kvinnor och män. Och det handlar 
även om kompetensförsörjning – unga 
vill hellre jobba i jämlika verksamheter.
• Vi anordnar workshops i kommuner för 

att få dem att gå mot ett hållbart samhälle. 
Hittills har vi varit i Grums, Säffle, Ham-
marö och Arvika. 
• Vi jobbar med internationalisering i små 
och medelstora företag och hjälper de 
som vill nå nya internationella marknader.
• Vi synliggör forskning. På Karlstads 
universitet bedrivs forsning kring skoglig 
bioekonomi. Men professorer, forskare 
och näringsliv pratar olika språk. Vi gör 
bland annat filmer där forskarna får 
berätta för näringslivet vad de gör. 

• 130 miljoner på tio år med start 2013. 
Så mycket får Paper Province av Vinnova 
och regionala medfinansiärer för att 
satsa på forskning, utveckling och kom-
mersialisering av nya skogsindustriella 
produkter och tjänster inom skogsindus-
trin. 

I januari 2017 gick Vinnväxt in i en ny fas 
med en ny strategi och handlingsplan, fas 
två av tre. 

I den andra fasen tar Paper Province ut-
vecklingen av skoglig bioekonomi ytter-
ligare ett steg med fokus på innovation 

och omställning. Genom att driva inno-
vationsprojekt och förbättra förutsättnin-
garna för innovation går Paper Province 
bortom den ”självklara” utvecklingen 
inom pappers- och massaindustrin för att 
skapa och möta framtidens behov inom 
bioekonomi.

NY STRATEGI I VINNVÄXT FOKUSERAR PÅ INNOVATION

2015 beviljades Paper Province 12,4 miljoner kronor av Tillväxtverket. En 
finansiering som löper över fyra och som fått projektnamnet Klimatsmart In-
novation. Peter Edberg som är projektledare beskriver kort några av de aktiv-
iteter som pågick i projektet under 2017.  

FAKTA 
• The Bioeconomy Region är ett inter 
 regprojekt mellan Sverige och Norge. 
• Det finansieras delvis med EU-medel. 
• The Bioeconomy Region drivs  
 gemensamt av Region Värmland,  
 Region Dalarna, Akershus,  
 Hedmarks, Opplands och Øsfolds  
 fylkeskommuner tillsammans med  
 Säffle kommun och Paper Province. 
• Projektägare är Region Värmland.
• Projektet har en totalbudget på   
 3,8 miljoner euro varav hälften är  
 finansierat av Tillväxtverket. Svensk  
 budget är 2,5 miljoner euro, varav  
 knappt hälften går till det arbetspa- 
 ket som Paper Province har ansvar  
 för.  
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ÖKADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
INDUSTRIELLA SYMBIOSER

Industriell symbios handlar om att ge och 
ta. Ett antal företag samarbetar och rest-
produkter från den ena får nytt liv och tas 
tillvara som en råvara hos någon annan. 

Det kan till exempel vara avfall eller spill-
värme från ett massa- och pappersbruk som 
används av närliggande industri. Industriella 
symbioser kan också vara tjänster som de-
las, till exempel logistiklösningar. Fördelarna 

blir både ekonomiskt och miljömässigt goda 
för företagen som deltar i processen.

Vinnova stöder projektet med en miljon 
kronor för att öka förutsättningarna för 
industriella symbioser inom industrin, samt 
mellan industri och exempelvis kommunala 
anläggningar.
Förutom Paper Province, som är projek-

tledare för satsningen, deltar Linköpings 
universitet, Research Institutes of Sweden 
(RISE) och tio andra partners.

Vid Linköpings universitet bedrivs sedan 
länge forskning med syfte att bidra till 
utvecklingen av nya industriella symbioser 
i Sverige.

Gemensamma krafter
Tillsammans med RISE, Linköpings universitet 
och tio andra partners startade projektet Indus-
triella symbioser. Från vänster; Magnus Persson 
(Paper Province), Maria Röhr (Grums kommun), 
Patrik Kämpe (Värmevärden), Lars Sjökvist 
(Värmevärden), Julia Jonasson (RISE), Anders 
Gustafsson (Stena Recycling), Dag Hallén (Re-
gion Värmland), Murat Mirata (Linköpings uni-
versitet) och Fredrik Sundell (Paper Province).

Samarbeten och gemensamma kraftsamlingar ökar möjligheterna till industri-
ella symbioser. Därför inledde Paper Province en satsning tillsammans med 
Linköpings universitet, RISE och tio andra regionala partners. 

FAKTA
Projektnamn: Regional kraftsamling för industriell symbios inom Paper Province
Projektdeltagare: Paper Province, RISE, Linköpings universitet, BillerudKorsnäs 
Gruvöns bruk, Econova, Grums kommun, IUC Stål & Verkstad, Karlstads kommun, Re-
gion Värmland, Stena Recycling, Stora Enso Skoghalls bruk, Stora Enso Timber och 
Värmevärden.
Finansiär: Vinnova MODELL SOM HITTAR KRITISKA 

KOMPETENSER I INDUSTRIN
Svensk industrin är beroende av att hitta spetskompetens och lika viktigt är att 
den befintliga personalen har en god grundkompetens. Det är utgångspunkten 
för projektet “Strategisk kompetensförsörjning i SME Norra Mellansverige”.

Sedan i augusti 2017 deltar Paper 
Province i projektet ”Strategisk 
kompetensförsörjning i SME Norra 
Mellansverige”. Målet är att skapa 

en modell för kompetensutveckling i indus-
trin genom validering. Totalt 54 företag i Da-
larna och Värmland deltar och varje företag 
ska validera tio personer.

Genom projektet får företagen hjälp och 
stöd med att undersöka och validera 

kompetensen hos sin personal och 
identifiera vilka kompetenser som är mest 
kritiska.

Frågor som man tittar närmare på är: 
• Vilka kompetenser är kritiska för att ditt 
företag ska utvecklas som ni vill?
• Hittar ni den kompetens ni behöver 
för att ert företag ska kunna fortsätta 
utvecklas?
• Är ni beroende av enskilda medarbe-
tares kompetens och har ni i så fall en 

plan för hur ni gör om ni tappar denna 
kompetens på grund av sjukdom eller att 
de lämnar ert företag?

Utifrån det här tas en handlingsplan fram 
för vad företagen behöver förstärka och 
utveckla.

IUC Dalarna AB är projektägare och 
den totala budgeten är tre miljoner kro-
nor. Huvudfinansiär är Tillväxtverket.

Projektet pågår till december 2018.

Arbetsledare planerar dagen
Vad händer om någon är sjuk 

eller slutar och företaget står utan 
kompetens?
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Det började med att forskare på 
Lunds universitet hittade en bak-
terie som bryter ner hemicellu-
losa, som annars är väldigt svårt 

att bryta ner. Vid nedbrytningen bildas 
biovätgas. Som restprodukt bildas även ät-
tiksyra som används vid tillverkningen av 
bioplaster.

I det första projektet deltog Promiko, ett 
nystartat företag med teknik för framställ-
ning av bioplast och tre andra samarbet-

spartners. RISE som var projektledare, 
forskare från Lunds universitet och Paper 
Province. Projektet beviljades 500 000 
kronor av Energimyndigheten.

Prover från avloppsvatten togs vid 
LignoCity i Bäckhammar och sändes till 
Lund för laboratorieundersökningar. Där 
mättes hur mycket vätgas som bildades 
vid nedbrytningen. Resterna av ättik-
syra gick i sin tur vidare till Promiko för 
bioplasttest.

Efter stickprov och tester i labora-
torier visade det sig att processerna 
fungerade fint och fem månader senare 
startade projekt nummer två då man 
tittade närmare på var i bruken man 
kunde hitta lämpliga restströmmar för 
bakterierna. 

Den här gången deltog även bruken 
själva, Stora Enso Skoghalls bruk, Billerud 
Korsnäs Gruvöns bruk, Nordic Paper 
Bäckhammars bruk samt Rottneros bruk 

  
AVFALL BLIR 
BIOVÄTGAS 
OCH BIOPLAST
Paper Province var med i två projekt under 2017 
som båda handlade om att återanvända rest-
produkter från pappersbruk på ett nytt sätt. I 
framtiden kan bruken komma att producera både 
biovätgas och bioplast av sina restströmmar.

Forskning och produktion måste sammanfogas. Det 
är tack vare forskningen vi är där vi är idag – från att 
tidigare ha haft stora utsläpp i vatten och luft.
ANKI MAGNUSSON, PERSONALLEDARE FÖR LUT/ENERGI/MILJÖ PÅ STORA ENSO SKOGHALLS BRUK

tillsammans med Karlstads universitet, RISE, 
Pöyry, Paper Province och Promiko.

– Forskning och produktion måste sam-
manfogas. Det är tack vare forskningen vi 
är där vi är idag – från att tidigare ha haft 
stora utsläpp i vatten och luft. Och resan är 
inte slut än. Det finns alltid någonting man 
kan förbättra och den resan vill vi vara med 
på, säger Anki Magnusson, personalledare 
för lut/energi/miljö på Stora Enso Skoghalls 
bruk.

Projekten är ovanliga på så sätt att man 

satt ihop flera självständiga processer i ett 
kaskadsystem.  

– Bara processen att göra biovätgas är 
unik. Jag tror att vi hade fått finansiering 
om vi bara hade haft ett av spåren, men 
nu har vi flera bra grejer, säger Magnus 
Persson, innovationsrådgivare på Paper 
Province.

Det andra projektet finansierades med 370 
000 kronor från det strategiska innova-
tionsprogrammet RE:Source, som finansi-

eras av Vinnova, Energimyndigheten och 
Formas.

Genom att undersöka restströmmarna 
vill man skapa förutsättningar som kan leda 
fram till ett möjligt koncept och en plan 
framåt. Nästa steg handlar om ett större 
innovationsprojekt och en ansökan till 
Vinnova som blev beviljad i slutet av året. 
Projektet kommer att pågå till mitten av 
2020 och Vinnovas finansiering är på drygt 
fyra miljoner kronor.

Forskare och bruk i unikt samarbete
Processvattenreningen på Stora Enso 

Skoghalls bruk undersöks.
(från höger: Alan Werker, Promiko, 

Magnus Persson, Paper Province, Maria 
Sandberg, Karlstads universitet, Simon 
Bengtsson, Promiko, Anki Magnusson, 

Stora Enso Skoghalls bruk, Karin Willquist, 
RISE och Tomas Gustafsson, Stora Enso 

Skoghalls bruk. Frånvarande Sudhanshu 
Pawar, RISE)
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Behovsresan
Några av de tjugo personerna som gav 
sig ut i verksamheten på sjukhuset i 
Karlstad för att undersöka hur proces-
serna kring plastpåsar ser ut. 

Vinnova beviljade 400 000 kronor i 
planeringsbidrag för projektet. Det 
övergripande målet är att skapa en 
testbädd där företag och akademi 

kan jobba tillsammans med behovsägare för 
att identifiera, testa och utveckla nya kund-
värden.  

            
Ett konkret exempel utfördes i december 
då tjugo personer gav sig ut i verksamheten 
på sjukhuset i Karlstad för att undersöka hur 
processerna kring plastpåsar ser ut. 

- Vi tittade på problem och utmaningar i en 
användares verklighet för att ta reda på om 
det kan skapas bättre lösningar. Vi undersökte 
om det finns ett värde i att gå ut tillsammans; 
miljösamordnare, utvecklingsledare och 

andra medarbetare i Landstinget i Värmland 
tillsammans med forskare, företagsledare och 
designers, säger Camilla Evensson, projektl-
edare på RISE.

Landstinget i Värmland har pekat ut 
plastpåsar som en av tio engångsprodukter 
som ger stora klimatavtryck. 

När gruppen summerade dagen var de över-
ens om att man får en helt annan insikt när 
man går ut i verkligheten. 

– Det är viktigt att komma ut i en användar-
situation. Man kan sitta och tänka och tycka 
hur mycket som helst men det är först när 
man kommer ut i verkligheten som man 
förstår kontexten, säger Per Myhrén, projekt-
ledare på Paper Province.  

Den så kallade behovsresan på 
sjukhuset är ett exempel på hur ar-
betssättet i tjänstetestbädden kan gå till. 

– På det här sättet kan vi utveckla ett 
funktionellt erbjudande som kan hjälpa våra 
medlemsföretag att förstå hur de kan ta fram 
biobaserade material utifrån ett användarper-
spektiv, för att skapa mer träffsäkra erb-
judanden och bättre affärer, fortsätter Per 
Myhrén.

Med projektet hoppas Paper Province, land-
stinget och RISE att andra ska se värdet av 
det här arbetssättet.

– Då kan vi skala upp förstudien till ett 
större projekt för att etablera en tjänstetest-
bädd, avslutar Camilla Evensson, RISE. 

TESTBÄDD FÖR  
UTVECKLING AV TJÄNSTER

Den Vinnovafinansierade förstudien ”Tjänstetestbädd för miljötekniska innova-
tioner” startade under 2017. Den drivs av Paper Province tillsammans med RISE 
och Landstinget i Värmland. Målet är att skapa en testmiljö för miljötekniska in-

novationer i en verklig användarmiljö.

Nya användningsområden för lignin
På LignoCity kan företag och forskare jobba 

sida vid sida och testa sina idéer.

I mars 2017 besökte cirka 60 forskare 
och affärsutvecklare från hela världen 
LignoCity vid Bäckhammars bruk. In-
tresset var stort både för hur själva 

konceptet med en testbädd, som är öp-
pen för alla, fungerar och hur de företag 
som använder den utvecklar sina produk-
ter på plats. LignoCity är just nu den enda 
ligninanläggningen i världen där företag 
bjuds in att jobba sida vid sida och testa 

sina idéer om hur lignin kan användas på 
nya sätt. 

Per Tomani, projektledare för LignoCity, 
var nöjd med att besöket samlade både 
internationella och regionala aktörer.

– Testbädden ligger i Värmland och det är 
lika viktigt med det regionala engagemanget 
som det internationella intresset för att kon-
ceptet ska vara framgångsrikt, säger han.

Per Tomani fick omedelbar respons från en 
av deltagarna som nu såg en ny möjlighet 
för en demonstration av den process de 
själva håller på att utveckla för uppskalning.

– Det är ett bra betyg. Att sprida kunskap 
om att vi finns bidrar till att fler ser en möj-
lighet att utveckla nya produkter baserade 
på lignin utan att behöva ta egna stora 
investeringar.

LIGNOCITY FICK  
INTERNATIONELLT BESÖK

På LignoBoost Demo i Bäckhammar finns den enda testbädden i världen som 
kan skräddarsy lignin i tillräckligt stora kvantiteter för uppskalning till nya produk-

ter. Där var Paper Province med i det Vinnovafinansierade projektet LignoCity 
tillsammans med 18 andra aktörer under 2017. Syftet var att utveckla och öppna 

upp anläggningen för fler användare och skapa möjligheter till kommersialisering.



14 PAPER PROVINCE 2017 15PAPER PROVINCE 2017

SAMARBETE KRING UMV:S
PILOTMASKIN I SÄFFLE
UMV är inte bara involverade i testbädden på föregående sida, utan även i The Bioeconomy 
Region (se sid 7). Under 2017 startade de dessutom ett samarbete med Packaging Green-
house för att erbjuda kunderna möjligheter att pilotköra ny teknik inom bestrykning och i 
realtid mäta och utvärdera resultatet.

Sedan några år tillbaks hyr UMV ut 
sin pilotmaskin till den som vill test-
köra ny utrustning och nya mate-
rial. Men möjligheten att mäta och 

utvärdera resultatet har varit begränsade i 
UMV:s lokaler. Fram till 2017, när Packaging 
Greenhouse flyttade in sin utrustning och 

började samarbeta med UMV kring pilot-
verksamheten.

– Det gör att vi nu kan erbjuda möjligheten 
att genomföra provtagningar under 
pågående körning och få fram resultaten 
i realtid. Kunden behöver inte åka hem 

för att testa, vilket spar tid. Dessutom kan 
mätningarna genomföras av en tredje part, 
vilket ökar neutraliteten, säger Ronnie An-
dersson, vd på UMV Coating Systems.

- På sikt vill vi bygga ett helt Coating 
Competence Centre.

Pilotmaskin
På UMV i Säffle kan kunderna pilot-

köra ny teknik inom bestrykning.

Framtidens förpackningar
“Resultatet av projektet ska bli förpackningar utan fossiler som vi vet 
fungerar och som kan börja användas i kommersiellt bruk”, säger 
Peter Edberg, projektledare på Paper Province.

Alla är nog överens om att fos-
silfria förpackningsmaterial är 
framtiden. Men trots det har 
förpackningar som exempelvis 

chipspåsar och mjölkförpackningar ett sky-
ddande laminat närmast livsmedlet som är 
gjort av fossilt material – det vill säga plast.  

– Utan den här beläggningen går fettet 
igenom förpackningen och förstör den, 
säger Peter Edberg.  

Glädjen var stor när beslutet från Vin-
nova kom i juni och visade att vi beviljats 
400 000 kronor i planeringsbidrag för 
projektet Testbädd fossilfria laminat till-
sammans med RISE, Brobygrafiska och 
UMV Coating Systems.  

Det här är ett steg på vägen mot fos-
silfria laminat i förpackningar.  

Projektet är indelat i tre faser och det 
här är bara början.  

– Om allt går som det är tänkt kommer 
en projekterings- och realiseringsfas att 
följa. Resultatet bli att det finns en färdig 
förpackning utan fossiler som vi vet 
fungerar och som kan börja användas i 
kommersiellt bruk, säger Peter Edberg.

De fortsatta faserna handlar om projekt 
för flera miljoner.

– Det är då vi kommer att börja bygga 
maskinen som ska tillverka laminatet och 
då ska vi ha med företag som vill börja 
använda de helt fossilfria förpackningarna.  

 Testbädden där 
laminatet ska testas 
finns hos projek-
tdeltagaren UMV 
Coating Systems i 
Säffle. 

Förutom att plan-
era och utveckla 
testbädden i Säffle 
handlar planerings-
fasen om att visa 
på den miljömässiga nyttan och hur stor 
marknad det här kan tänkas ta.  

Tanken är att den nya testbädden ska 
attrahera både nationella och interna-
tionella aktörer. 

LAMINAT I FÖRPACKNINGAR 
SKA BLI FOSSILFRIA
Under 2017 startade Paper Province i ett spännande projekt med syfte att utveckla en 
testbädd för fossilfria laminat, det vill säga den skyddande barriären närmast livsmedlet 
i förpackningar. ”Bort med den oljebaserade plasten och in med fossilfritt är vårt motto”, 
säger Peter Edberg, projektledare på Paper Province. 
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I Sysslebäck finns ytterligare en testbädd - EU-projektet The Wood Region som Paper 
Province är med och finansierar. I den öppna testbädden utvecklas biokompositer och 

prototyper skapas med hjälp av 3D-skrivare. En mängd företag är med i projektet. 

HÄR GES NYA MÖJLIGHETER 
FÖR SKOGSRÅVARAN

The Wood Region främjar innovation 
och kompetens inom trämekanisk 
industri i Mellansverige. 

Målet är att öka antalet innovati-
va SMF inom sågverks- och trävaruindustrin 
i regionen.

På centret i Sysslebäck utvecklas tekni-
ker för att använda skogsåvara på ett nytt 
sätt. Bland annat tar de tillvara på spån 
från sågverken och använder den i stora 
3D-skrivare

De har en maskin som blandar sågspån 

med miljövänlig plast till ett material som 
kan användas till pellets eller tunn tråd i 
3D-skrivarna.

En mängd projekt pågår i den stora an-
läggningen; här testas att tillverka hästskor, 
bildelar, fiske-wobblers, rattar till formel 1 
bilar, bärbara toasitsar som är anpassade 
efter individen, individanpassade iläggs-
sulor för skidåkare, ja, till och med stora 
kajaker. Det är företaget Melker of  Syssle-
bäck som skriver ut kajaker i 3D-skrivare 
med hjälp av återvunnet material.

Exempel på vad som händer i anläggnin-
gen i Sysslebäck:
• Spån siktas till träpulver
• Träpulver och plast blandas och blir 
biokomposit.  
• Biokompositen krossas och torkas.
• Tillverkning av filament (tråd till 3D-
skrivare).
• Prototyptillverkning med 3D-printrar.
• CAD-utveckling och 3D-animering.
• Skanning av produkter.

The Wood Region
I stora 3D-skrivare kan nästan vad som helst 
skrivas ut av återvunnet material. Som de 
här raketerna.

VÄGLEDNING OCH BIDRAG TILL 
HÅLLBARA INNOVATIONER 
Innovatörer kan få stöd av Paper Province i form av coachning och ibland även finan-
siellt bidrag. Förutsättningen är att idén har koppling till skogliga värdekedjor och bidrar 
till ökad hållbarhet. Vi har ett stort nätverk av sakkunniga inom så gott som alla delar 
av de skogliga värdekedjorna och genom oss kan man också få tillgång till pilot-
maskiner och testutrustning som finns inom klustret. 

En av dem vi samarbetade med under 
2017 var skogsägaren Agne Lars-
son som hade problem med sina 
gränslinjer. De växte igen och det 

var svårt att se var gränsen egentligen gick. 
Han ville hitta ett verktyg där man kan se var 
rösena är och där man har möjlighet att eta-
blera en exakt linje. Under företagsnamnet 
Qorientation har han i samarbete med Soki-
go i Lycksele tagit fram en app som gör det 
möjligt att mäta gränser på ett nytt sätt.

Agne Larssons innovation går ut på att 

man frikopplar GPS:en från den mobila en-
heten och kopplar upp den med bluetooth 
till en mottagare. Därefter kan mottagaren 
kommunicera med lantmäteriets korri-
geringstjänster i det så kallade SWEPOS-
systemet.

– Vi har byggt kommunikationen mellan 
mottagaren och den mobila enheten. Appen 
tar emot dataströmmen som mottagaren får 
från Lantmäteriet. Man kan få en betydligt 
bättre noggrannhet, ner till en centimeter 

– även i besvärliga miljöer, säger Agne 
Larsson.

Qorientation vänder sig i första hand till 
de större skogsföretagen och exempelvis 
virkesköpare som ska mäta in skiften. Paper 
Province blev tidigt inkopplade i Agne 
Larssons innovationsarbete på grund av 
kopplingen till skogsnäringen. Vi har stöttat 
med finansiering och vägledning under 
projektets gång. Samma roll har Almi och 
klustret Future Position X i Gävle haft.

Innovatör
Agne Larsson har tagit fram en app 

som kan mäta skogens gränser med 
en noggrannhet ner på en centimeter. 
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Engagerade vd:ar och platschefer 
från åtta företag samlades hos Pa-
per Province under året. De gick 
en utbildning i ledarskapsprogram-

met ”Inkluderande ledarskap”. Syftet är att 
företagen ska inkludera jämställdhet och 
mångfald i utvecklingsarbetet för att säkra 
kompetensförsörjningen och öka innova-
tions- och konkurrenskraften i bolagen.

– Forskningen visar att 70 procent av 

de högutbildade är kvinnor, men det syns 
inte bland de anställda i vår bransch, säger 
Melinda From, processledare på Paper 
Province.

Utbildningen bestod av fyra workshops 
och mynnar ut i en strategidag under våren 
2018.

Konsulterna Marita Svensson och Anders 
Warpman från Näringslivets ledarskap-

sakademi höll i utbildningen. De använder 
sig av processmodellen GoGenius som 
fokuserar på att skapa lönsamma organisa-
tioner med hjälp av ett tydligt genus- och 
mångfalds-perspektiv.

Är ni intresserade av att vara med i en 
liknande utbildning? Hösten 2018 kör vi 
igång igen. Hör av er till Melinda From på 
Paper Province.

GoGenius
Anders Warpman pratar om hur man 

skapar lönsamma organisationer med 
hjälp av mångfaldsperspektivet.

JÄMLIKA FÖRETAG - 
NYCKELN TILL FRAMGÅNG
Vi behöver rekrytera från hela befolkningen för att klara kompetensförsörjningen 
i framtiden. De företag som tar tag i de här frågorna kommer att se det på sista 
raden. Det var budskapet på utbildningen “Inkluderande ledarskap”.

Modvion, TechPep och Drinor
Paper Province-företagen utmärkte 

sig på BioLinx Finance Academy.

BIOEXPRESS - RAKETSTART  
FÖR UNGA FÖRETAG 

Modvion (som är medlemmar i Pa-
per Province) har tagit fram ett 
patenterat koncept för torn till 
vindkraftverk i trä. Bolaget har 

vunnit ett flertal innovationstävlingar, byggt 
sitt första trätorn, etablerat samarbete med 
Moelven, blivit omskrivna i Bloombergs och 
så vidare. Tornen kan vara över 150 meter 
höga, men tillverkas till 30 procents lägre 
kostnad än traditionella torn i stål och be-
tong. De är dessutom återvinningsbara och 
enkla att transportera.

TechPep kommersialiserar en innova-
tion som kommer från Karlstads univer-
sitets avancerade pappersforskning – en 
teknik för enkel massövervakning av kylda 

transporter baserat på smart papper, en 
bransch som är under stark expansion.
Två nyutexaminerade studenter tog sig an 
caset i september 2017 och har utvecklat 
och vidareförädlat tekniken. Ambitionen är 
att de ska bilda bolag inom kort.

Modvion och TechPep deltog på H2020-
projektet BioLinX Finance Academy i Göte-
borg i oktober 2017. Ett arrangemang som 
riktar sig till entreprenörer, investerare och 
experter på innovation, alla med intresse i 
övergången till en bioekonomi. Av tolv del-
tagande företag hade tre koppling till Paper 
Province och BioExpress. Förutom Modvion 
och TechPap även Drinor - ett företag som 
genomgick BioExpress 2016. 

Drinor har tagit fram en teknologi som 
mekaniskt torkar flis. En innovation som 
dramatiskt minskar energiförbrukningen vid 
exempelvis pelletstillverkning och bedöms 
spela en nyckelroll i övergången till andra 
generationens biobränslen. De har byggt 
sin första fullskaleanläggning till Rindi i 
Älvdalen. 

Paper Provinceföretagen utmärkte sig 
genom att utgöra hälften av de svenska 
företagen på plats på BioLinx.

- Det visar på styrkan i regionen. Det är svårt 
att starta innovationsföretag inom skogsindus-
tri. Det krävs en kombination av industri- och 
affärskunnande - och det har vi här, säger Erik 
Dahlén, konsult på Paper Province. 

Ett sätt att dra nytta av Paper Province innovations-
system är deltagande i BioExpress. BioExpress tar 
en innovation från idé till ett bemannat projekt och 
start-up-företag inom loppet av några få månader. 
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För att en organisation ska må bra 
måste den vara jämställd. Det är något 
Camilla Wagner verkade tämligen öv-
ertygad om.

-  Det handlar helt enkelt om demokrati och 
om företags- och nationalekonomi. Det finns 
inte många andra omorganisationer man kan 
göra som leder till så här bra siffror. I en blan-
dad grupp presterar både män och kvinnor 

bättre”, sa hon och tog upp studie på studie 
som visar idel fördelar med jämställdhet.

– Om alla kvinnor i Europa arbetade skulle 
vi få en tillväxtpotential på mellan 15-45 
procent. Om svenska män tog ut lika mycket 
av föräldraförsäkringen som kvinnorna skulle 
tillväxten öka med sju procent. Och BNP 
skulle öka med 15 procent om kvinnor hade 

lika mycket ekonomisk makt som män.

De flesta i publiken började nog fundera 
över varför inte fler satsar på det här.

– Det är bra pengar att få in i systemet. 
Om tillväxtpotentialen hänger på det här har 
ni ju hur mycket lågt hängande frukt som 
helst att plocka. Det är ju jättebra för er, sa 
Camilla.

ALLA PRESTERAR BÄTTRE  
I EN BLANDAD GRUPP

Nyckeln till tillväxt
Camilla Wagner övertygade lyssnar-
na på Papermakers Night om varför 
de ska satsa på jämställdhet.

Journalisten, debattören och författaren Camilla Wagner föreläste på Papermakers 
Night i april. Hon talade om nyckeln till tillväxt och övertygade lyssnarna om varför 
företagen ska satsa på jämställdhet.

NYFIKNA STUDENTER  
PÅ HOTSPOT

Tillsammans med Karlstads kommun var Paper Province huvudsponsor på den 
välbesökta mässan Hotspot i februrari. På plats fanns runt 100 företag och mäng-
der av nyfikna studenter strömmade till, ivriga att knyta kontakter med företagen. 

Bland utställarna fanns 16 av Paper Province medlemsföretag.

Studenter mötte företagen
Sexton av Paper Province medlems-

företag var med på Hotspot i 
februari.

Hotspot är Karlstads universitets 
årliga jobbmässa och en av Sver-
iges största. 2017 arrangerades 
den för 20:e gången.

Företagen ser Hotspot som ett bra till-

fälle att visa upp sig och få möjlighet 
att berätta om sig själva, ge information 
om sin verksamhet, om möjligheterna 
till jobb, ex-jobb eller sommarjobb och 
andra karriärtips. 

Deltagande medlemsföretag: Billerud-
Korsnäs, Combitech, COWI, Etteplan, Ahlstrom 
Munksjö Aspa Bruk, Nordic Paper, Prevas, 
Rexcell, Rottneros, Semcon, Stora Enso, 
Sweco, Tieto, Valmet, Voestalpine och ÅF.
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Paper Province-resan
Ingenjörsstudenter guidas runt på 
Stora Enso i Skoghall - ett av stop-
pen på resan. 

Paper Province-resan är en värde-
full resa för både medlemsföretag 
och studenter, en ögonöppnare för  
vilka möjligheter som finns inom 

skogsindustrin. Vi gör alltid en utvärdering 
av resorna efteråt för att ta del av studen-
ternas intryck och det visar sig att många av 
dem fått en ny positiv bild av branschen. 

Den här gången gick bussen först till Somas 
i Säffle. Där bjöds på företagspresentation 

av Somas och BTG Instruments och en rund-
vandring i Somas produktionsanläggning. 

Andra anhalten var Valmet på Lamberget i 
Karlstad; företagspresentationer av Valmet 
själva, Rottneros och Nordic Paper och rund-
vandring i Valmets verkstad. 

Stora Enso Skoghalls bruk stod för sista 
studiebesöket. Förutom Stora Enso pre-
senterade Sweco och BillerudKorsnäs sina 

företag. Efter Skoghallsbesöket for bussen 
till Nöjesfabriken för middag och mingel. 

- Jag tog kort på allt som var tillåtet och 
skickade till mina vänner som inte var med 
idag, så att de kunde se vad de missade. 
Det har varit värdefullt att få träffa alla 
företagsrepresentanter. Jag kommer rek-
ommendera mina vänner att åka med nästa 
år, sa elektroingenjörsstudenten Morvarid 
Mohammadali efter resan.

PAPER PROVINCE-RESAN
- EN ÖGONÖPPNARE 

I mars fyllde Paper Province en buss med ingenjörsstudenter från Chalmers. De 
fick träffa åtta av våra medlemsföretag. Paper Province-resan är en uppskattad 
tradition som väcker intresset för branschen bland de blivande ingenjörerna.

Kompetensförsörjning är en viktig 
del av Paper Province arbete. Det 
ska finnas kompetent arbetskraft att 
anställa för våra medlemsföretag, 

så att de kan fortsätta vara framgångsrika. 
Därför engagerar vi oss i Teknikcollege 
Värmland, som är en kvalitetscertifiering av 
yrkesutbildningar. 

Utbildningarna som beviljades var; 
• energitekniker - byggnad 
• tandsköterska 
• vårdadministratör (2st) 
• förpackningsdesigner

• IP-paralegal 
• teknikillustratör
• affärsinriktad redovisningsekonom
• trätekniker
• grafisk formgivare/tekniker
• behandlingsassistent
• automationsingenjör med inriktning  
 processteknik.

För Paper Province-branschen var det 
extra glädjande med utbildningen till 
automationsingenjör med inriktning 
processteknik.

– Den kompetensen är viktig för företa-

gen men idag är det väldigt svårt att få tag 
i en automationsingenjör i vår region, säger 
Jeanette Löfberg, kompetensutvecklare 
och projektledare på Paper Province.

Teknikcollege är ett rikstäckande samar-
bete skapat av Industrirådet. Det finns i 
25 regioner, hos drygt 140 utbildningsan-
ordnare i samverkan med runt 3 000 
företag.

Tio värmländska gymnasieskolor har 
kvalitetsstämpeln Teknikcollege, vilket 
betyder att de är särskilt väl anpassade för 
branschens framtida behov.

Teknikcollege Värmland
Tolv nya utbildningar, bland annat 

automationsingenjör med inriktning 
processteknik , beviljades 2017.

HURRA FÖR TOLV NYA 
YRKESUTBILDNINGAR
Paper Province är partner till Teknikcollege Värmland. 2017 beslutade 
myndigheten för yrkeshögskolan att låta Teknikcollege starta tolv nya 
yrkesutbildningar i Värmland. 
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Tre lag med sammanlagt tio student-
er som läser till civilingenjör (indus-
triell ekonomi samt ekonomi & miljö) 
på Karlstads universitet deltog i Pa-

per Province Innovation race i juni 2017. Up-
pgiften var att hitta på kluriga lösningar för att 
få ut miljövänliga lakan i sjukvården.

Vårt medlemsföretag Cellcomb i Säffle 
tillverkar engångslakan i ett biologiskt ned-
brytbart material. Utmaningen var att för-
bättra sängkläderna, exempelvis göra dem 
starkare, tjockare och lyxigare, för att öka 
företagets försäljning inom sjukvården och 
öka möjligheterna att söka nya marknader.

Studenterna fick en vecka på sig att arbeta 
med uppgiften. 

Tre lag presenterade sina idéer för en 
jury. Det vinnande laget hade hittat ett 

bindemedel som tillverkas av en möjlig 
samarbetspartner som också sysslar med 
miljövänliga material. Medlet skulle kunna 
sprayas eller strykas på lakanen för att 
åstadkomma mjukare och mer hållfasta 
lakan. Deras idé låg närmast till att kunna 
kommersialiseras och produceras utan 
alltför stora ansträngningar för Cellcomb. 

Juryn utgick från fyra kriterier; innova-
tionens höjd, det vill säga nytänkandet, 
möjligheten att kommersialisera produkten, 
miljöaspekten och den skriftliga och munt-
liga presentationen.

Jyrun bestod av Henric Nedéus, vd på 
Cellcomb, Marcus Elmer, innovationsråd-
givare på Paper Province, Melinda From, 
konsult på Paper Provinse och Britt Lööv, 
verksamhetsledare på inkubatorn Inova.

Kreativa studenter
Fikapaus för några av studenterna 
som deltog i Paper Province  
Innovation race.

STUDENTER TÄVLADE 
I NYTÄNKANDE
Kreativiteten flödade när Paper Province anordnade innovationsrace. 
Tio studenter presenterade lösningar på hur biobaserade sängkläder 
skulle kunna användas i sjukvårdens sängar. ”Strålande insatser. Impon-
erande och nytänkande”, tyckte juryn.

STUDENTER TÄVLADE 
MED VERKLIGT CASE

Som en del av kursen i kvalitets-
teknik arbetade studenterna grupp-
vis med att utveckla ett affärskon-
cept för ett biologisk träskyddsolja 

av lignin som utvecklats av RISE. Under en 
halvdag på Karlstad Innovation Park fick 
varje grupp kliva upp framför en jury av rep-
resentanter från Paper Province, Karlstads 
universitet och RISE och sälja in sitt koncept.

Varje grupp fick tio minuter för presenta-
tion, därefter följde fem minuters kniviga 

frågor från juryn, som rörde allt mellan 
marknadsföring och varumärken till distri-
bution och försäljning. Efter juryöverläg-
gningar utsågs ett vinnarlag som bestod av 
Christin Rödström, Oscar Wergeland och 
Astrid Mehlberg.

Deras förslag gick ut på att erbjuda både 
produkten och ett tillhörande utbud av tjän-
ster för behandling av träprodukter.

För Paper Province är casetävlingen en 
möjlig del av Paper Province koncept ”Bio-

express”, där lovande innovationer beman-
nas av två studenter och en senior som får 
tre månader på sig att testa en raketsnabb 
kommersialiseringsprocess.

– Vi tycker det är fantastiskt att vi kan 
få bidra till att ge studenterna erfaren-
heter från riktiga livet och casetävlingar 
kan hjälpa oss att hitta studenter med 
stor drivkraft och framåtanda, säger Erik 
Dahlén, innovationsrådgivare på Paper 
Province.

Vinnarlaget
Christin Rödström, Oscar Wergeland 

och Astrid Mehlberg vann casetäv-
lingen.

Ytterligare en tävling arrangerad av Paper Province var en casetävling för studenter 
som pluggar industriell ekonomi vid Karlstads universitet. Uppdraget gick ut på att 

skapa ett affärskoncept för en biologisk träskyddsolja av lignin.
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LITAUEN, TYSKLAND, NORGE, 
BELGIEN... VI HAR RÖRT PÅ OSS

UNIVERSITETETS SPÄNNANDE 
FORSKNING PÅ FILM

Material har egenskaper som gör 
dem olika lämpade att inne-
hålla olika produkter. Frågan är: 
vilket material är miljövänligast 

om man räknar in förpackningens hela livs-
cykel från tillverkning till användning och 
återvinning. Vi frågade folk på stan om vilka 
förpackningar de tror är mest miljövänliga 
och lät sedan forskarna Gunnar Henriksson 

och Lars Järnström förklara hur det ser ut. 

I en annan film berättar forskarna Helén 
Williams och Fredrik Wikström om vilka för-
packningar som skapar minst matsvinn. I 30 
år har miljöfrågor för förpackningar handlat 
om att minimera och återvinna material. Men 
eftersom 30-50 procent av all mat slängs 
borde frågan istället handla om hur vi kan 

utveckla förpackningar som hjälper konsu-
menter minska matsvinnet. Vi frågade folk 
på stan om de har koll på vilka förpacknin-
gar som är miljövänligast och forskarna fick 
bena ut vad som faktiskt är sant.

Det här pratade dessutom forskaren 
Helén Williams om under ett föredrag och 
paneldiskussion i Almedalen i juli 2017, där 
Maria Hollander var moderator.

Vilken förpackning är bäst för miljön?
Helén Williams och Fredrik Wikström, forskare på 
institutionen för ingenjörs- och kemivetenskap, 
berättar om vilka förpackningar som skapar minst 
matsvinn. 

Skanna QR-koden och titta på filmen med folk på 
stan och forskarna som väljer förpackningar.

Papper, plast eller glas?
Gunnar Henriksson, professor på institutionen för 
ingenjörs- och kemivetenskap och Lars Järnström, 
professor i kemiteknik, pratar om vilket material som 
är miljövänligast. 

Skanna QR-koden och titta på filmen med folk på 
stan och forskarna som väljer förpackningsmaterial.

Borregaard
Vi guidades runt på det norska bruket en 
solig augustidag. 

Här är två filmer (skanna in qr-koden och titta på dem). Paper Province har producerat 
filmerna för att synliggöra forskning som är relaterad till skoglig bioekonomi vid Karl-
stads universitet.

Paper Province arbetar aktivt för att skapa utbyten även med andra länder. På så sätt 
kan vårt budskap spridas globalt, samtidigt som vi lär oss mer om vår egen omvärld. Här 
är exempel på några resor som gjordes under 2017. 

Vd Maria Hollander var inbjuden 
att tala vid konferensen Innova-
tion Summit Lithuania i Vilnius i 
maj. Hon deltog i paneldiskus-

sioner om hur viktigt det är med partner-
skap för utveckling av grönare regioner, 
cirkulär ekonomi och framgångsrika affärer. 
Dessutom höll hon ett anförande där hon 
delade med sig av sina erfarenheter som vd 
i Paper Province.

– Jag berättade om hur vi arbetar för att 
öka förädlingsvärdet av vår råvara genom 
att exempelvis använda biströmmar från 
bruk och andra produktionsanläggningar. 

Peter Edberg, projektledare för Klimatsmart 
Innovation, åkte på världens största för-
packningsmässa - Interpack i Düsseldorf - i 
maj. Närmare 3000 företag visade upp 
sin verksamhet i nitton hallar och bland 
besökarna fanns 168 länder represen-
terade. 

- Det var glädjande att se så många 
aktörer som tänker på matsvinn och strävar 
efter smarta nedbrytbara förpackningar. 

Det visar att det finns hopp om framtiden, 
säger han.
På mässan träffade Peter tre av våra 
medlemsföretag; Mondi, Stora Enso och 
Billerud.

I augusti fyllde vi en buss och reste till det 
norska bruket Borregaard i Sarpsborg på 
studiebesök. Syftet med resan var att ge 
resenärerna inspiration och visa upp en 
industri som med stolthet kan kallas för ett 
bioraffinaderi. Bruket har förvandlats från 
ett traditionellt massabruk till ett modernt 
bioraffinaderi med ett stort antal produk-
tionsströmmar.

- De är ett föredöme i branschen när det 
gäller att hitta höga förädlingsvärden i sina 
strömmar från massabruket, säger Marcus 
Elmer, projektledare på Paper Province.

Maria Hollander är medlem i The Bioecon-
omy Stakeholder Panel och i november var 
hon moderator när Europeiska kommission-
ens Bioekonomimanifesto debatterades. 
Manifestet sätter agendan för bioekono-

misk utveckling de närmaste åren. Diskus-
sionerna kretsade kring vilka erfarenheter 
man gjort under de senaste fyra åren med 
Bioeconomy Strategy and Action Plan. 

I november åkte även flera av oss till 
European Paper Week i Bryssel. En till-
ställning som samlar människor från hela 
Europas pappersindustri. Vi var dessutom 
guldsponsor på den tre dagar långa kon-
ferensen.

Arrangörerna CEPI (The Confederation of 
European Paper Industries) firade 25 år och 
hade bjudit in partners från hela världen. 
Hundratals likasinnade med intresse i pap-
pers- och massaindustrin var där.

- Det var ett perfekt tillfälle att nätverka 
och synliggöra våra medlemmar och Paper 
Province-regionen på ett bra sätt, säger 
Magnus Persson, projektledare på Paper 
Province.

Våra medlemsföretag Seelution och 
Drinor följde med till Bryssel för att visa upp 
sina innovationer. 
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UNIK VERNISSAGE DÄR 
FORSKNING BLEV KONST
I slutet av året arrangerade Paper Province tillsammans med Karlstads universitet 
en unik vernissage där aktuella forskningsprojekt visades upp som konst på Karl-
stad CCC. Syftet var att ge näringslivet en inblick i vilken forskning som bedrivs och 
hur den kan användas för att stärka företagens konkurrenskraft.

“          Det här gör att man blir intresserad. 
Detta skulle många människor kunna 
ta till sig, förstå och gilla. Ett bevis på 
att det går att presentera forskning på 

ett kul och iögonfallande sätt. Jag hoppas 
det här ställs ut på andra ställen också så 
att fler får ta del av det, sa Claes Anders-
son som besökte utställningen för Valmets 
räkning.

Formgivare på Bulldozer kommunikations-
byrå fick i uppdrag att tolka elva forskning-
sprojekt och skapa grafiska konstverk som 
ska fungera som diskussionsunderlag för 
forskarna och samtidigt kunna stå för sig 
själva. Som konst.

Vernissaget inleddes med att varje 

forskare fick en minut att berätta om sin 
forskning. Därefter öppnades dörrarna till 
utställningen och åhörarna hade möjlighet 
att ställa frågor till forskarna.

För Margareta Dahlström, professor i 
kulturgeografi på Karlstads universitet, 
är forskningskommunikation väldigt 
viktigt.

– Det här är ett sätt för oss att nå ut 
till fler med vår forskning, som jag tror 
fungerar. Jag har haft mycket intressanta 
samtal med representanter från både 
företag och myndigheter. Det är värdefullt 
att få direktkontakt med människor, till 
skillnad från när man håller en presentation 
eller föreläsning.

Gröna Cash
Det här konstverket visar forskning 
om tjänsteinnovation av Mikael 
Johnson vid Karlstads universitet. 

QR-kod
Skanna QR-koden och se en film 

från forskarvernissagen.

Printa trä-d
Konstverket illustrerar forkskarna Rasika Nilssons, Gunnar 
Henrikssons och Henrik Ullstens forkning som bland 
annat går ut på att ta fram träbaserade material till 3D-
skrivare. 
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AGENDA 2030 INTEGRERAS  
I PAPER PROVINCE ARBETE

Agenda 2030 består av 17 globala 
mål, med 169 delmål. Syftet är 
att utrota fattigdom och hunger, 
förverkliga de mänskliga rät-

tigheterna för alla, uppnå jämställdhet och 
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt 
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten 
och dess naturresurser.

I augusti genomförde vi en workshop för 
att identifiera vilka av de 17 globala målen 
som på olika sätt bidrar mest i vår verk-
samhet. 

Självklara aspekter som vi jobbar för 
inom de 17 målen är till exempel att stödja 
teknikutveckling, forskning och innova-
tioner, att hantera avfall på ett miljövänligt 

sätt och att uppmuntra företag att införa 
hållbara metoder för arbetet. Vi arbetar 
även för målen att uppnå hållbar ekono-
misk tillväxt och jämställdhet. Skogsbran-
schen är en mansdominerad bransch, 
vilket behöver förändras. För att uppnå 
målen, både våra egna och de globala, är 
ett jämställt samhälle en förutsättning.

I december fick vi besked från Vinnova att 
vi beviljats 500 000 kronor för ett projekt 
som fått namnet Hållbara Paper Province 
och som pågår till och med augusti 2018. 
Inom ramen för projektet kommer vi att  
arbeta vidare med målen och identifiera 
relevanta delmål för att på olika sätt inte-
grera dem i såväl vår grundverksamhet 

som i våra olika projekt och avrapporter-
ingar.

De här målen har vi valt att fokusera på:
• Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och  
 ekonomisk tillväxt
• Mål 9: Hållbar industri, innovationer och  
 infrastruktur
• Mål 12: Hållbar konsumtion och produk- 
 tion 
 
Och även:
• Mål 5: Jämställdhet
• Mål 7: Hållbar energi för alla

“VI VINNER AFFÄRER  
PÅ HÅLLBARHET”

De tre experterna var alla över-
ens om att man kan göra gott för 
världen och samtidigt tjäna pen-
gar. 

BillerudKorsnäs har genom sitt hållbar-
hetsarbete slagit sig in på Dow Jones 
Sustainability Index och klassas som bät-
tre än 94 procent av bolagen i världen i 
sin kategori.

– Vi vinner affärer på hållbarhet och det 
gör oss mer attraktiva när vi rekryterar 
eftersom många unga vill arbeta på ett 
företag som agerar hållbart, säger Louise 
Wohrne, hållbarhetschef på BillerudKors-
näs.

– Idag är 97,5 procent av de bränslen vi 
använder biobränslen och vi har sänkt våra 
utsläpp per ton med ungeför en fjärdedel 
sedan 2013. 

Stora Enso kräver att leverantörer skriver 
på ett code of conduct där de förbinder sig 
att agera i enlighet med de krav på hållbar-
het som Stora Enso ställer på sig själva. 

Stora Enso gör vad de kan för att skapa 
alltmer miljövänliga produkter.

– Nyligen lanserade vi en ny pappers-
bägare för Creme Fraiche med 50 procent 
lägre klimatpåverkan tack vare högre andel 
förnyelsebara råvaror och lock av åter-
vunnen PET, säger Ola Svending, hållbar-
hetschef på Stora Enso.

Många har säkert också sett Arlas nya 
ekomjölkförpackningar, som tillverkas av 
Stora Enso.

– De tillverkas av kartong som har ett 
skikt mindre än normalt, är oblekt och har 
förnybara polymerer i laminat och förslut-
ning, vilket sammantaget ger 24 procent 
lägre klimatpåverkan.

Gunilla Östberg  är  hållbarhetsexpert och 
hjälper företag att ställa om sin verksamhet 
till att bli mer hållbara. 

– För företag är det ingen tvekan om att 
det skapar värde att ställa om. Det ge-
nererar ökad försäljning, mer intäkter och 
nöjdare kunder. Det attraherar kompetens 
och investerare. Det stärker varumärket 
och ökar bolagsvärdet. Dessutom minskar 
det personalomsättning och sjukfrånvaro 
och ger en resurseffektivare användning av 
råvaror och energi. Och mycket mer.

Moderator på seminariet i Värmlands mu-
seum var Malin Thorsén från Bright Planet 
Tillsammans med henne erbjuder även 
Paper Province hållbarhetsinventeringar. 
Kontakta vår projektledare Peter Edberg om 
du är intresserad av att delta: 
p.edberg@paperprovince.com

På en seminarium i Värmlands museum berättade tre  
hållbarhetsexperter om hur de vässar sin verksamhet med  

hjälp av hållbarhet. 

Vid FN:s toppmöte 2015 antogs 17 globala mål för hållbar utveckling. Alla länder, 
organisationer och regioner kan bidra på olika sätt.  Vi har valt att fokusera på de 
delmål där vi kan göra störst skillnad.

Experter på hållbarhet slår fast
Det går att vinna affärer med hjälp av hållbarhet.

Agenda 2030
De 17 globala målen för hållbar utveckling
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KOMMUNER STÄRKS 
INOM GRÖN TILLVÄXT

Kommun-workshoparna ingår i vårt 
stora projekt Klimatsmart Innova-
tion finansierat av bland andra 
Tillväxtverket, Vinnova och Region 

Värmland. Syftet med workshoparna är att 
sprida kunskap om skoglig bioekonomi och 
hitta projekt och innovationer som kan ta 
oss ett steg närmare det fossilfria samhället.

Vi startade i Grums, fortsatte till Säffle 
och Hammarö och under 2018 började 
arbetet även i Arvika. 

Den första workshopen i Säffle hölls un-
der våren 2017. I oktober arbetade vi vidare 

med ett antal idéer under en andra träff. En 
av idéerna var att kommunen skulle skapa 
ett rum där lokala företag verksamma inom 
skoglig bioekonomi kunde visa upp sig och 
föra samtal kring bland annat hållbarhets-
frågor och kompetensbehov. 

Det så kallade gröna rummet blev en helt 
ny satsning där Säffle kommun visade upp 
hur framtiden i Säffle kan se ut, hur närings-
livet och allmänheten kan arbeta för grön 
och hållbar utveckling.

Rummet, på Perssons gränd, hade 

premiäröppet på skyltsöndagen och 
allmänheten bjöds in för att prata jobb, 
boende och hållbar utveckling.

Nordic Paper, Cellcomb, UMV Coating 
Systems och Åhs Säteri var på plats.

I december besöktes Hammarö för en 
första workshop. Ett 40-tal idéer för ett 
grönare Hammarö spånas fram av en-
gagerade representanter från Hammarö 
kommun, Stora Enso Skoghalls bruk och 
andra företag, Region Värmland, Karl-
stads universitet, Hammaröbor och Paper 
Province.

Vad kan vi göra för att visionen om att 
utveckla Hammarö hållbart och klimatsmart 

ska bli sann? Hur kan jag själv bidra för att 
det ska bli verklighet? Vad sätter käppar i 
hjulet för en grön utveckling? Det är exem-
pel på frågor som togs upp.

I Grums startade arbetet hösten 2016 och 
under våren 2017 hölls en andra workshop 
där vi arbetade vidare med ett antal idéer. 
Det ledde bland annat fram till två evene-
mang som kommer att ske under 2018; en 
inspirationsdag för lärare i Grums kommun 
på Gruvöns bruk och GrönaGrumsDa-
gen då företag i Grums ska framträda på 
scenen i Sveaparken och berätta om den 
gröna framtiden och artisten Björn A Ling 
kommer att vara med.

Workshopen i Säffle
Här tas det gemensamma krafttag för ett 
grönare och mer fossilfritt Säffle. Skanna 
qr-koden för att se en film från dagen.

Workshop Hammarö
I Folkets Hus på Hammarö samlades 
näringsliv, akademi och Hammarö-
bor och diskuterade regionens 
gröna utveckling.

Under året har Paper Province genomfört workshops i Säffle, Grums och Hammarö 
där näringsliv, kommun, skola och invånare tillsammans arbetat fram förslag som 
ska stärka regionens utvecklings- och innovationsförmåga inom grön tillväxt. 

Det här tar fram den kreativa ådran i oss när det 
gäller vår gröna ö. Tillsammans ska vi närma oss 
målet. Hammarö ska leva i många år och vara grönt 
och fossilfritt.

PER ASPENGREN, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE.
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PAPERMAKERS NIGHT OM  
INNOVATION OCH FRAMTID

KLUSTERLUNCHER GER  
KONTAKTER OCH KUNSKAP

I april samlades vi på Stadshotellet och 
lyssnade på bland andra Camilla Wagner 
som vi pratade jämställdhet (läs om det 
på sidan 20).
Regionråd Tomas Riste inledningsta-

lade om skogsindustrins starka sidor. 
Anita Sjölander, platschef på Billerud-
Korsnäs Gruvöns bruk, berättade stolt 
om investeringen i den nya kartong-
maskinen – världens största. Och Ken-
neth Ohlsson, platschef på Stora Enso 
Skoghall, höll ett inspirerande föredrag 

om sina innovationskunskaper.
I november var det dags igen. Den här 

gången gick festen av stapelt på Karlstad 
CCC. Utveckling och förändring var temat 
för kvällen.  

Framtidsspanaren Siduri Poli pratade om 
internet och vad internet kan lära oss om 
hur vi ska jobba och leva framöver. Jens 
Otterstedt, chef för strategisk utveckling 
på Nordic Paper, berättade om deras nya 
ägare; kinesiska Shanying Paper Inter-

national. Den största kinesiska affären i 
Sverige sedan Volvo köptes. 

– Jag tror det finns en hel del möjlighe-
teter för oss när det gäller framtiden. Vi 
ska utnyttja att vi har en stark kinesisk 
ägare i ryggen. Både på produkt och 
marknadssidan, sa han.

Rektorn på Karlstads universitet, Johan 
Sterte, berättade hur de samarbetar med 
näringslivet och Annika Lindström på RISE 
berättade om en konsumentstudie de 
gjorde kopplat till biobaserade material.

Vårt medlemsföretag Ahlstrom-
Munksjö Aspa Bruk var värd på sä-
songens första klusterlunch. Under 
lunchen berättade produktionschef 

Michael Berggren och inköpschef Anders Me-
hlberg om verksamheten, både på bruket vid 
Vättern och globalt.

De gav en bild av en stor och stark 
koncern med verksamhet i hela världen. 
Specialpapperet de tillverkar kan ses 

inom många olika områden, till exempel 
elektronikförpackningar och det blanka 
papperet som klistermärken sitter på. 

voestalpine Precision Strip AB i Munkfors 
höll i nästa klusterlunch. Göran Jansson, 
managing director, inledde lunchen med att 
berätta om den världsomfattande stålindus-
trikoncernen, verksam i femtio länder och 
under fortsatt tillväxt.

Därefter var det dags för Triton Vals-

teknik, valsföretaget på Nyängen utanför 
Grums, att vara värd för klusterlunchen. 

Vd Gert Almén berättade om företagets 
framgångsrika resa. En resa som star-
tade mycket blygsamt 1999 när företaget 
etablerades i Älvenäs Industrihotell. Idag 
är de 45 anställda, huserar i närmare 5000 
kvadratmeter på Nyängen och växer så det 
knakar. Nyligen blev de utsedda till Årets 
Arbetsplats i Grums.

Papermakers Night är en tradition sedan många år. Paper Province 
bjuder in den regionala skogsindustrins företrädare och lyssnar 

på inspirerande föreläsningar och underhållning, äter middag och 
nätverkar tillsammans. 

Jag tror det finns en hel del möjligheteter för oss när 
det gäller framtiden. Vi ska utnyttja att vi har en stark 
kinesisk ägare i ryggen.

JENS OTTERSTEDT, NORDIC PAPER

Papermakers Night i november
Maria Hollander lämnar över ordet 
till Jens Otterstedt på Nordic Paper. 

Paper Province arrangerar klusterluncher för att våra medlems-
företag och andra i branschen ska få möjlighet att träffas. Det blir 

ett lättsamt sätt att knyta nya kontakter samtidigt som man får med 
sig ny kunskap i bagaget.

Klusterlunch
Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk var värd på 

säsongens första klusterlunch. 



36 PAPER PROVINCE 2017 37PAPER PROVINCE 2017

VÄLKOMNA! 
ELVA NYA 
MEDLEMMAR
2017 fick vi elva nya medlemmar i Paper Province och 
blev 105 starka deltagare. “När antalet medlemmar växer 
ökar våra möjligheter som organisation. Ju fler vi blir 
desto mer dynamik och kraft skapas i klustret. Det stärk-
er också vår legitimitet i relation till aktörer på nationell 
och initernationell nivå”, säger vd Maria Hollander. 

BioShare är ett teknikutvecklingsbolag med en spännande af-
färsidé. Företagets grundare Christer Gustavsson ser nya sätt 
att använda förbränningsanläggningarna.

- Det finns närmare hundra stora kraftvärmepannor i Sverige 
som står och går, men som skulle kunna göra så mycket mer.

Han fokuserar i första hand på drivmedel och kemikalier. 
Men inom den avgränsningen finns många möjligheter.

- Målsättningen är att stöpa om kraftvärmesektorn till att bli 
något mer, att växa och bidra till en grön omställning med mer 
än bara kraft och värme.

Johan Lindqvist startade Swescan för fyra år sedan till-
sammans med två kollegor. Idag är de två delägare och sju 
anställda. Tillsammans gör de uppdrag i hela landet och 
även utomlands. De ägnar sig åt avancerad fotogrammetri, 
stereofotografering och ortofoto. De kan exempelvis mäta 
hur mycket flis som ligger i en stor hög genom att foto-
grafera den från ovan och låta en programvara räkna ut 
volymen. De kan också kostnadseffektivt inventera skog, 
vindfällor, bergtäkter och råvaror av olika slag.

Petronas Lubricants International är ett ledande globalt 
smörjmedelsföretag som tillverkar och säljer ett komplett 
sortiment av bil- och industrismörjprodukter. De tillgodoser 
behoven av smörjmedel hos bland annat pappers- och 
massaindustrin. 

Företaget är en del av Petronas i Malaysia, ett av världens 
största oljebolag, och har huvudkontor i Kuala Lumpur. De har 
över 30 säljkontor i 28 länder, varav ett kontor finns i Karlstad. 

I Karlstad arbetar Stefan Bengtsson som Industrial Sales 
Manager Nordics and European Key Accounts. 

Mundati har omvandlat ett problem till en resurs. Två och 
en halv miljard människor i världen saknar vatten och 
avlopp. De är potentiella kunder till Mundatis toalettsystem 
Sandati. Systemet går ut på att det skapas nya affärsmöj-
ligheter för lokalbefolkningen i tredje världen. Toaletterna drivs 
med solenergi och är uppkopplade trådlöst till nätet. När de 
behöver tömmas larmas en administratör

– Toaletterna är basen, men att bygga affärsmodeller, tjänster 
och service kring det här, det ger hävstången. Det är det som 
är Mundati, säger Christer Nersjö, en av grundarna. 

Ircon Drying Systems tillverkar torksystem för bland annat 
pappersindustrin. De använder sig av infraröd strålning 
(IR), en teknik som kan ge större torkeffekt och kapacitets-
höjning. Företaget har sitt säte i Vänersborg, men har nu ett 
kontor även i Karlstad som bemannas av Magnus Nilsson och 
Peter Hallberg. Torkmetoden kan utföras med både el och 
gas, men fördelarna med elen är stora.

– Gas är förenat med utsläpp – inte minst kväveutsläpp. 
Med el-infra har man möjlighet att välja ett miljövänligt el-
alternativ och göra en fossilfri torkning. Det är något vi tror på.

Mellanskog Skogsägarna Södra Värmland ägs av privata 
skogsägare. 

De verkar för marknadsmässiga virkespriser och erbjuder 
service som gör det enklare att äga och sköta skog.

Deras viktigaste tjänst är rådgivning av skogsinspektorer. De 
utför även slutavverkning, gallring, röjning, plantering, mark-
beredning, gödsling, sådd, dikesrensing, vägbyggnad och lite 
till som kan behövas för ett bra skogsbruk. Det är alltid skogs-
ägaren som bestämmer hur mycket av arbetet som Mellanskog 
ska göra och hur mycket han/hon ska göra själv.

Enligt arbetsmiljölagen ska alla företag bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en god 
arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 
Tvervik Consulting AB hjälper företagen med just detta.

Arbetsgivare som inte följer lagen kan få vite, föreläggan-
den eller i värsta fall fängelse. Men Svanhild Tvervik From, 
grundare av Tvervik Consulting, tycker att de viktigaste 
anledningarna att ha ett medvetet säkerhetsarbete är att med-
arbetarna får bättre hälsa och att företagets lönsamhet ökar till 
följd av färre sjukskrivningar och bättre trivsel.

CCI Valve Technology är experter på ångventiler för 
process- och kraftindustrin. ”De flesta företag som har en 
turbin har ventiler från oss”, säger vd Peter Kull.

Fram tills i september 2017 tillverkades ventilerna i Säffle, 
numera har tillverkningen flyttats utomlands, men teknologi-
centret med ett hundratal anställda finns kvar i Säffle. Där finns 
ett stort systemapplikationskunnande och personal som hjälper 
sina kunder med hela processen.

– Vi gör allt förutom att tillverka ventilerna. Vi har sälj-, 
marknad- projektledning- och utvecklingsavdelningar.

Agil kommer från det engelska ordet agile som betyder 
smidig, vig och lättrörlig. Det är så kompetensutvecklingen 
ska vara tycker Qualifier som har utvecklat en molntjänst 
för just det. Agil kompetensutveckling handlar om att göra 
lite men med hög frekvens. Hur kompetenspusslen ser ut 
på företag förändras ju hela tiden. Det går inte att säga i 
förväg vad som ska hända. Med hjälp av Qualifiers kon-
cept kan företagsledaren hela tiden utvärdera sitt behov 
och anpassa utvecklingen efter de förändringar som sker i 
verkligheten. 

Traditionella stål- och betongkonstruktioner har fått konkur-
rens av modulära vindkraftstorn i trä. De är miljövänligare, 
billigare och har potential att tredubbla energiproduktionen. 
De modulära tornen utvecklas av Modvion.

– Vår patenterade lösning bygger på moduler av förnybart 
material i limträ. Materialet gör det 30-40 procent billigare att 
bygga. Genom att bygga ett 150 meter högt torn istället för 
100 meter, skapas potential att tredubbla energiproduktionen, 
säger Otto Lundman, affärsutvecklare på Modvion.

Kristinehamnsbaserade Seelution har utvecklat en 
världsunik metod att tillverka fossilfria barriärer till för-
packningar. Skalax är namnet på deras produkt, en produkt 
som kan ersätta oljebaserade skikt i förpackningar. Den är helt 
biobaserad, förnybar och tillverkad av jordbruksrester från de 
fyra sädesslagen.

– Vi utvinner Skalax från skalet på sädesslaget. Skalet finns 
där för att skydda mot väder och vind. På samma sätt används 
det i förpackningarnas barriärer för att skydda produkten inuti, 
säger vd Jerker Nilsson.

BIOSHARE SER EN NY MARKNAD  
FÖR KRAFTVÄRMEVERKEN

SWESCAN UTFÖR AVANCERAD  
FOTOGRAFERING FRÅN OVAN

PETRONAS FÖRSER INDUSTRIN  
MED SMÖRJMEDEL

MUNDATI GÖR INTELLIGENTA TOALETTER 
SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN

FOSSILFRI TORKNING MED IRCONS  
INFRARÖDA TEKNIK

MELLANSKOG SKOGSÄGARNA HÖJER  
VÄRDET PÅ DIN SKOG

TVERVIK CONSULTING HJÄLPER FÖRETAG 
MED ARBETSMILJÖARBETET

CCI VALVE TECHNOLOGY HJÄLPER  
KUNDEN MED HELA ÅNGVENTIL-PROCESSEN

QUALIFIER UTVECKLAR FÖRETAG  
MED AGIL KOMPETENSUTVECKLING

MODVIONS VINDKRAFTSTORN AV TRÄ  
TREDUBBLAR ENERGIPRODUKTIONEN

SEELUTION GÖR UNIK FOSSILFRI  
BARRIÄR FRÅN JORDBRUKSRESTER
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INSPIRERANDE FRAMGÅNGAR 
BLAND VÅRA MEDLEMSFÖRETAG

I början av februari 2017 togs de historiska 
spadtag som officiellt startade bygget för 
världens mest moderna kartongmaskin 
vid BillerudKorsnäs Gruvöns bruk. Cirka 

1 000 entreprenörer har eller kommer att in-
volveras i byggnationen. Och innan den nya 
kartongmaskinen tas i bruk ska flera hundra 
personer genomgå utbildningar för att lära 
sig den nya produktionen. Utbildningsup-
pdraget gick till Paper Province medlems-
företag The Packaging Greenhouse, som 
satsar på morgondagens teknik och gamifi-
cation för att maximera inlärningen.

Flera andra av Paper Province medlems-

företag är involverade i bygget: 
Voith levererar den nya kartongmaski-

nen och även bland annat ett heltäckande 
system för underhåll av maskinen. 

Maskinleverantörer förutom Voith är 
bland andra Valmet och GL&V. Valmet 
levererar avvattningsutrustningen och ett 
automatiskt pulpermatningssystem. GL&V 
levererar Refiner and Deflaker system.

Somas levererar hand-, regler, on/off- 
och spjällbackventiler för byggnationen av 
den nya kartongmaskinen. 

Konsulter i projektet är bland andra 
Pöyry som levererar ingenjörstjänster, 

Sweco som levererar byggledning och ÅF 
som utför detaljprojektering. 

Nu lämnar vi kartongmaskinen och går 
över till andra framgångsrika projekt:

Stora Enso fick uppdraget att leverera 
massiva träprodukter till ett av Sveriges 
största trähusprojekt. Totalt handlade det 
om cirka 6 300 kubikmeter korslimmat trä 
som levererades till ett bostadsprojekt  i 
Växjö.

Ett halvår efter den stora ordern togs de 
första spadtagen på Stora Ensos nya fabrik 
på Gruvön i Grums.  En ny produktionslinje 

BillerudKorsnäs Gruvöns bruk
Cirka tusen entreprenörer är involverade i byggna-
tionen av världens mest moderna kartongmaskin. 
Många av dem är medlemmar i Paper Province.

Som kluster gläds vi över våra medlemsföretags framgångar. Under året har vi 
uppmärksammat många av deras framsteg när det kommer till affärer, smarta 
lösningar och innovationer. Eftersom vi är över hundra medlemmar i klustret är 
det omöjligt att nämna alla – här kommer dock ett litet smakprov.

för korslimmat trä (CLT) i anslutning till 
Gruvöns sågverk. Här kommer den största 
produktionen av CLT i Sverige att ske, 
runt 100 000 kubikmeter CLT per år. Och 
ungefär 60 heltidsanställda kommer att 
anställas.

I två år kommer bygget att pågå och 
produktionen beräknas starta i början 
av 2019. CLT kan användas för att bygga 
allt från småhus till industrihallar och 
höghus.

Investeringskostnaden beräknas till 45 
miljoner euro.

COWI utsågs till ett av Sveriges hundra 
mest spännande företag att göra karrär på - 
för femte året i rad. 
   Det är Karriärföretagen som årligen 
utser Sveriges mest spännande företag 
att jobba på. 

   COWI fick utmärkelsen tack vare sitt 
strukturerade arbete med att utveckla med-
arbetare och attrahera nya.

VSV startade ett VSV Future-projekt 
för att följa introduktionen av ett nytt 
rundvirkesfordon. Projektet gjordes 
tillsammans med K & A Larssons åkeri i 
Molkom. Fokus var ny teknik kopplat till 
arbetsmiljö. Den nya timmerbilenhar en 
speciell kran som man styr inifrån hytten 
och som man manövrerar med hjälp av 
VR-glasögon och joy-sticks. Detta leder 
till säkrare arbetsmiljö och förhoppnin-
gen är också att man ska locka unga till 
yrket med hjälp av ny teknik. 

Kostym Designindustries kunde ta åt 
sig lite av äran när City Gross ökade 
sin försäljning med 6,5 procent. Kostym 
designade nämligen alla förpackningar 
till City Gross egna varor, närmare 1000 
artiklar.  

Kostym gjorde även designen till IKEAs 
PS instant drink under 2017.

Drinor tog ett stort steg mot marknads-

lansering när Rindi Älvdalen AB teck-
nade avtal om installation av en fullskalig 
demomaskin i sin fabrik i januari 2018.

Drinor har utvecklat en maskin som 
mekaniskt avvattnar biomaterial. Innova-
tionen har potential att dramatiskt minska 
energiförbrukningen vid exempelvis pel-
letstillverkning och annan biomaterialbear-
betning som kräver snabb avvattning och 
exakt styrning av fukthalten.

Rottneros i Sunne hade ett innehållsrikt 
år. Bruket tog stora kliv med Agenda 
500, en långsiktig industriell plan för att 
öka kapaciteten. 

Målet med Agenda 500 är att nå en 
affärsvolym på minst 460 000 ton pap-
persmassa per år inom koncernen. För 
att nå målet görs successiva investerin-
gar, den totala budgeten är 800 miljoner 
kronor, varav hälften läggs på bruket i 
Rottneros.

Samtidigt gick det framåt för Pulpaction 

Stora Ensos nya fabrik i Grums
Här kommer den största produk-
tionen av korslimmat trä i Sverige 
att ske.

Drinor
Alexander Thelander på 
Drinor berättar att de 
tagit ett stort steg mot 
marknadslansering och 
tecknat avtal med Rindi 
Älvdalen.

Det är glädjande att vi nu påbörjar byggnationen av 
denna strategiskt viktiga investering.

PÄR LARSSON, PLATSCHEF PÅ GRUVÖNS SÅGVERK

FRAMGÅNGARNA FORTSÄTTER PÅ NÄSTA UPPSLAG
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Mundati
Delägaren i Mundati, Henrik Smedberg, 
(längst till vänster) tar emot årets värm-
ländska Skapa-pris på 15 000 kronor. 

Samarbete Stora Enso och Karl-
stads energi
”Miljön är den stora vinnaren”, säger 
Dan Johansson, energiingenjör på 
Skoghalls Bruk.

- ett projekt för att utveckla biobaserade 
förpackningar som kan ersätta vissa plast-
förpackningar inom till exempel livsme-
delsindustrin.

Rottneros utvecklade ett livsmedels-
tråg för färskmat och takeaway. 
Tråget ska tillverkas helt med skogs- 
råvara och vara återvinningsbart, förny-
bart och nedbrytningsbart. En helt ny 
tillverkningslinje för tråget byggs nu på 
Rottneros.

Valmet breddade sin verksamhet genom 
att öppna en ny verkstad på Lamberget 
i Karlstad. Den ska serva närliggande 
pappersbruk med gummi- och kom-
positbelag för valsar. Satsningen ger 
Valmet, som enda leverantör i regionen, 

kapacitet att ta emot och belägga de all-
ra största pappersvalsarna, vilka tidigare 
skickades utomlands för att genomgå 
den här typen av behandling.

Stora Enso Skoghalls Bruk och Karl-
stads Energi – utökarde samarbetet. Det 
nya arbetssättet innebär att Stora Enso 
meddelar Karlstads Energi när bruket har 
överskottsvärme tillgänglig. Tack vare 
det har nyttjandet av brukets överskotts-
värme till fjärrvärmenätet i Karlstad och 
Hammarö ökat markant.

Mundati prisades för sitt unika hållbara 
toalettsystem när Almi delade ut årets 
värmländska Skapa-pris på 15 000 
kronor. Mundati har utvecklat hållbara 

Nytt tråg från Rottneros
Tråget ska tillverkas av skogs- 
råvara och vara återvinningsbart, 
förnybart och nedbrytningsbart.

toaletter som ska användas i framförallt 
utvecklingsländer där vatten och avlopp 
saknas. Över två miljarder människor 
saknar tillgång till en fungerande toalett. 
Något som in sin tur orsakar mängder 
av sjukdomar och dödsfall. ”Mundati har 
inte bara tänkt produkter utan även kop-
plat ihop dessa med tjänster och lokal 
infrastruktur. När konceptet är i drift ska-
par det också nya affärsmöjligheter för 
lokalbefolkningen i tredje världen”, skrev 
juryn i sin motivering.

Nordic Paper fick nya ägare då en 
kinesisk pappers- och massatillverkare 
köpte hundra procent av koncernen.  De 
nya ägarna är kinesiska Anhui Shanying 
Paper, en ledande pappers- och massa-

tillverkare med 9 000 anställda, listade 
på börsen i Shanghai sedan 2001. 

Tetra Pak meddelade att de ska bygga 
en ny fabrik vid sitt befintliga fabriks-
område i Rayong i Thailad. I den nya 
fabriken ska man tillverka förslutnings-
lösningar till kartongprodukter. Fabriken 
innebär en investering på 227 miljoner 
kronor.

I slutet av år 2016 meddelade även Tetra 
Pak att de ska bygga en fabrik i Vietnam för 
drygt en miljard kronor. Där kommer det att 
tillverkas vätskekartongförpackningar.

Och sist, men inte minst: Triton Vals-
teknik fortsatte att expandera och 
utsågs till årets arbetsplats i Grums.

Triton Valsteknik
Gert Almén, vd på  

Triton Valsteknik - företaget som 
utsetts till årets arbetsplats i Grums.

Det är väldigt roligt att vi kan presentera en produkt 
baserad på svensk skogsråvara, utvecklad av 
Rottneros och som vi också får möjlighet att börja 
tillverka och förse livsmedelsbranschen med. 

KASPER SKUTHÄLLA, VD ROTTNEROS PACKAGING



38 731 gånger har 
Paper Province webbsida 
besökts - www.paperprovince.
com. 

22 369 personer gjorde 
de 38 731 besöken. 

86 757 visningar av de 
olika sidorna på webbplatsen 
har gjorts under året. 

142 nyhetsartiklar har pub-
licerats på vår webb.

55 brevutskick gjordes som 
exempelvis  in-bjudningar till 
evenemang och nyhetsbrev.

34 aktiviteter arrangerades 
som exempelvis Papermakers 
Night, klusterluncher, ener-
giträffar och workshops.

930 personer deltog på våra 
evenemang under årets lopp. 

39 pressmeddelanden om 
oss och våra medlemsföretag 
skickades ut till medier som 
tidningar och etermedia.

14 filmer producerades 
under 2017

3 312 gånger har våra 
filmer visats.
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kommunikatör
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projektledare

Fredrik Sundell
controller

Marcus Elmer
projektledare/innovationsrådgivare

Camilla Persson
ekonomi

Magnus Persson
projektledare/innovationsrådgivare

Marja Wängestam
kommunikatör

Elisabeth Söderlund
administratör

Per Myhrén
projektledare

Jeanette Löfberg
projektledare/innovationsrådgivare

Delar av  
Paper Province styrelse

Från vänster: Ola 
Brundin, Pöyry, Anna 

Jonhed, MillerGraphics, 
Bo Edvardsson, Karlstads 
universitet, Peter Olsson, 
Stora Enso Skoghall, Erik 
Kornfeld, Valmet, Fredrik 

Turzik, MillerGraphics, 
Anna Wilhelmsson, Cowi. 

Saknas på bilden: Elisa-
beth Jakobsson, Nordic 

Paper, Anita Sjölander, 
BillerudKorsnäs, Anders 

Berglund, ÅF, Magdalena 
Falcini-Jensen, GL&V, 

Ulf Johansson, Karlstads 
kommun, Kenneth Ohls-

son, Stora Enso, Björn 
Fahlin, BTG
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Paper Province är ett världsledande  
kluster inom skogsbaserad  

bioekonomi i Värmlands, norra  
Västra Götalands och Örebro län.     

Klusterorganisationen ägs och drivs  
av ett hundratal medlemsföretag.  

Genom samverkan utvecklar vi och  
förbättrar medlemsföretagens och  

hela regionens konkurrenskraft.

PAPER PROVINCE MEDFINANSIERAS AV:

Paper Province, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad, +46 54 24 04 60, www.paperprovince.com


