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Digitalt event ska inspirera 
till nya produkter från träindustrins rester 

Den 28 oktober arrangeras webbinariet "Restströmmar och biprodukter blir till nya 
träprodukter". Under förmiddagen kommer ingenjörer, designers och andra 
aktörer inom träbranschen att resonera kring hur träindustrins rester kan 
tillvaratas och användas på fler sätt än som bränsle för värme- och elproduktion. 

Träbranschen är i dag mycket flitig på att ta hand om sina restströmmar. Spån, flis och damm 
från träförädling pressas bland annat till pellets och används som bränsle. Men hur kan vi 
höja restprodukternas förädlingsvärden? Det är frågan för torsdagens webbinarium. 

Under morgonen kommer talare från hela branschen att ge sin syn på ämnen som 
cirkularitet, återbruk och redesign. Bland annat kommer man att diskutera cirkulära lösningar 
inom möbelindustrin, hur Norge investerat 190 miljoner i att förädla returträ, och hur 
spånbaserade produkter kan tillverkas med hjälp av 3D-skrivare.  

Arrangörer med trä som hjärtefråga 
Arrangörer för webbinariet är kraftsamlingen Tillverka i Trä, ett projekt som finansieras av 
företag tillsammans med Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Västra 
Götalandsregionen. Projektet samlar aktörer från träbyggnadsbranschen och den 
träbaserade inredningsindustrin och går ut på att bidra till ett klimatsmart och hållbart 
samhälle genom ökad träanvändning. En av dessa aktörer är Fyrbodals kommunalförbund. 

– Att ersätta ohållbara byggmaterial med trä är ett första steg mot ett hållbart samhälle. Nästa 
steg är att se över och förädla våra processer. I träförädlingens restströmmar finns stor 
potential. Därför hoppas vi att det här eventet blir ett startskott för nya innovationer, säger 
eventets moderator Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg på Fyrbodal.  

Programblad: https://innovatum.confetti.events/reststrmmar-och-biprodukter-frn-industriellt-
trbyggande-kan-det-f-ett-nnu-hgre-vrde 

För mer information – kontakta 
Karin Stenlund, Affärs- och miljöstrateg, Fyrbodals kommunalförbund 
Telefon: 0703 – 94 48 39, E-post: karin.stenlund@fyrbodal.se 
 
Morgan Ahlberg, Kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund 
Telefon: 0702 – 17 94 49, E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se 
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