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                                 –  eller är det 

en framtidsversion? 



Skogsindustrins Vision 2035 

 

Skogsindustrin vill tillsammans med övriga aktörer i klustret tydliggöra 
sin starka tilltro till en gynnsam utveckling för skogsindustriklustret, 
baserat på effektivitet, kunnande och kompetens, forskning, utveckling 
och innovationer. 
 
Skogsindustrin har därför formulerat en vision som säger att 
produktionen (mätt som förädlingsvärde) i det svenska 
skogsindustriklustret skall fördubblas till år 2035. Hälften av tillväxten 
skall komma från nya produkter. 
 



Vad ser vi år 2035? 



Vilka möjligheter kan vi se för trä och fiberbaserat i 

denna miljö? 

Vad är mackens roll i framtiden? 

 



Ekobroar som integrerar resan med naturen & skogen! 



Konstruktion 

WOODJUNCTION 

Formgjuten fiberkomposit för att foga  

samman byggelement 

WOODPOXY 

Ligninbaserat tvåkomponentslim 



Inredning 

WOODWOOL  

Träfiberull för slitstarka ytor och ytterplagg 

FIBERSCREEN 

LED displayer av >80% cellulosa 





Nya byggmaterial 

WEBCOVER 

Fibertak / -panel med funktionella skikt till stora ytor, 

en sömlös väggpanel av 3-skiktspapper som kan 

kombinera olika egenskaper, t.ex. vattentätt i ytor och 

ljusspridning i mitten 

 INCELLATION 

Skummad cellulosa i formgjuten fiberkomposit 

för isolering i inredning (bildörr & -tak) 

 



Kemikalier 

FORESTOILS 

Smörjoljor  - Tillverkat av svartlut eller syntesgas 

från förgasning av bioråvara 

 

BIOTUMEN 

Förnybar bitumen från skogsråolja, till takpapp, 

asfaltsvägar och t.ex PRINTSTREETS 

 







Ekoportal2035   ”I STAN” 

MODE OCH FRITID 

Utemöbel 

Fodral 

Jacka 

Väska 

Hatt 

Skor 

Cykel 

Hjälm 



Ekoportal2035   ”I STAN” 

MODE OCH FRITID 



Ekoportal2035   ”I STAN” 

MAT OCH DRYCK 

Kvistnötssmör 

Grillvante 
Kniv 

Bord 

Servis 
Förpackning 

Tesked 
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MAT OCH DRYCK 



Ekoportal2035   ”I STAN” 

HÄLSA OCH HYGIEN 

Gräsmatta 

Funktionströja 

Plåster 

Våtrums-

inredning 
Sotwool Pads 

Kroppsvård 





KONCEPTBESKRIVNINGAR, EXEMPEL 

Biomimetisk, superhydrofoberande 

ytbehandling med nanostrukturerad 

cellulosa för fuktavvisande och 

självrengörande material 

APPLIKATION: 

Jacka, dyna till utemöbel 

Kardade viskosrester som bildar ett fint 

vadd för kosmetiska applikationer samt 

för vaddering av kläder, fritidsartiklar 

och inredningstextilier  

APPLIKATION: 

Jacka, dyna till utemöbel, 

hygienprodukter 

 

Kraftig textil som vävs av strimlat, 

spunnet papper för skräddade 

klädesplagg som kavajer, byxor, hattar 

och rockar 

APPLIKATION: 

Hatt 

LotusLayer SoftWool PaperTweed 



KONCEPTBESKRIVNINGAR, FLER EXEMPEL 

Stötdämpande skummad cellulosa som 

isolerar och kan ersätta t.ex. EPS i 

sportartiklar och kroppsskydd 

APPLIKATION: 

Hjälm 

Fräsbart, härdat premiumträ för 

personliga och hållbara case till 

konsumentelektronik och 

inredningsdetaljer  

APPLIKATION: 

Fodral för konsumentelektronik 

Högkvalitativt gummi från norra 
halvklotets första grangummiplantage. 
Används t.ex. i cykeldäck och skosulor 

APPLIKATION: 
Skosulor, cykeldäck 

ForestFoam Solid BoreaLatex 



KONCEPTBESKRIVNING, ÄNNU FLER EXEMPEL 

En serie naturliga och hudvänliga 

kroppsvårdsprodukter baserad på 

tallolja 

APPLIKATION: 

Kroppsvårdsprodukter 

Antioxidativt kvistnötskoncentrat med 

läkande och probiotisk effekt. Utvinns 

ur svensk gran och används i 

functional foods, läkemedel och 

kosmetika 

APPLIKATION: 

Plåster, kvistnötssmör, kroppsvård 

 

Odörneutraliserande terpener som 

effektivt dämpar obehaglig lukt i t.ex. 

skor och sportkläder 

APPLIKATION: 

Skor, träningsplagg 

 

BioClean ProBiKnotics NOdor 



KONCEPTÖVERSIKT Ekoportal2035 I STAN 



KONCEPTÖVERSIKT Ekoportal2035 I STAN KONCEPTÖVERSIKT Ekoportal2035 PÅ VÄG 


