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Have you ever thought about what a tree can do?
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Stora Enso reagerar på globala megatrender

• Globala trender påverkar efterfrågan på förnybara material världen över

Global 
uppvärmning

Urbanisering Digitalisering

Växande medelklass
Miljömedvetenhet

Nya livsstilar

Befolknings-
ökning

• Biobaserade produkter är inte bara återvinningsbara, 
de är också förnybara
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”Allt som tillverkas av fossila material idag kan 
tillverkas av trä imorgon”
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Från en traditionell 
pappers- och 
kartongtillverkare till 
ett globalt 
tillväxtföretag för 
förnybara material

Presentatör
Presentationsanteckningar




I majoriteten av vår verksamhet är målet att växa

Consumer Board
Lönsam tillväxt
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Packaging Solutions
Skapa värde för 
kunderna

Biomaterials
Gå från ren 
massaproduktion till ett 
biokemiskt företag

Wood Products
Öka tillväxten inom 
förädlade trävaror

Paper
Upprätthålla kassaflödet

+ + + + -



Stora Enso 
Wood Products
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En bred portfölj av produkter och tjänster
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Fönster- och dörrkomponenter
modifierade träprodukter

Konstruktionsvirke Building Solutions

Sågade trävaror

LVL (Laminerat fanervirke)CLT (Korslimmat trä) 

Pellets Online Services and 
e-business

Presentatör
Presentationsanteckningar
BILDEN VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER�Här ser ni en översikt av våra produkter och tjänster inom träområdet.��Det är kvalitet som är Stora Ensos ledord – vi producerar produkter med hög kvalitet och levererar en god service. Vi är stolta över vår produktportfölj, ingen annan leverantör i världen har en så bred produktportfölj som vi har:��CLT – korslimmat trä�Vi är markandsledande inom CLT i Europa och en av de största producentera i världen. Vår produktionskapacitet för CLT är cirka 140 000 m3. Vi har vår CLT-produktion i Österrike men det pågår en förstudie om att investera i Gruvöns sågverk i Värmland så vi ska kunna tillverka CLT även i Sverige. Beslut om denna investering kommer i kvartal 1 2017. ��Konstruktionsvirke�Konstruktionsvirke som stolpar och bjälkar är också något som ingår i produktportföljen.��LVL – laminerat fanervirke�LVL är en ny produkt inom Stora Enso. Vi startade LVL-produktion i år i Varkaus i Finland. Vår LVL-produktionslinje är den mest moderna på marknaden. Vi är den enda leverantören som själva producerar både CLT och LVL, det ger oss en massa nya affärsmöjligheter. Under 2017 kommer vår fabrik att kunna producera upp mot 100 000 m3 LVL. ��Fönster – och dörrkomponenter�Vi är den största leverantören av träkomponenter till fönster och dörrar i norra Europa.�Hälften av alla dörrar och fönster som säljs i norra Europa innehåller träkomponenter från Stora Enso.�Sågade trävaror�Klassiska sågade trävaror är den viktigaste och störta produkten vi har inom Stora Enso. Vi har en kapacitet på 5,6 million m3. Även om vi nu satsar på att växa inom andra delar av träproduktportföljen så kommer sågade trävaror fortfarande vara vår huvudprodukt inom träområdet. ��Pellets�Som en del av vår strävan att använda hela trädet så tillverkar vi även pellets. I Sverige sker pelletstillverkning i Gruvön och vi har en pågående investering av pelletstillverkning även vid vårt sågverk i Ala. ��Pelletstillverkningen innebär att vi erbjuder en naturlig, hållbar och förnybar uppvärmning. ��Dessutom erbjuder vi:�Building Systems by Stora Enso– Byggsystem – detta kommer ni att få höra mina kollegor berätta om mer senare ikväll. Huvudanledning för varför vi är här ikväll är för att lansera dessa byggsystem på den svenska marknaden. ��Online Services & E-business är ett område vi satsar mycket på och som växer mer och mer. Vi har i Sverige framförallt pelletsförsäljningen online. Men i t ex England och Australien så säljer vi även produkter on-line. Inom detta område kommer mycket utveckling ske framöver.
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Vårt mål
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”Vårt mål är att vara en ledande 
leverantör av lösningar inom 

träbyggande och en föregångare 
inom utvecklingen av byggteknik.”



Ett nytt landskap för träbyggande

2005 R+4 
Norway

2006 R+5 
Switzerland 

2008 R+6 
Germany

2009 R+8        
United Kingdom

2011 R+7       
United Kingdom

2012 R+9  
Australia

2013 R+8      
Italy

2014 R+7 
France

2015 R+7 
Finland

2015 R+9  
United Kingdom

2016 R+13 
Norway

2016 R+17 
Canada
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Byggsystemets olika delar

Byggkomponenter:
CLT & LVL paneler för väggar och

bjälklag och rib panels som bjälklag

Building Systems:
Panel- och modulbaserade
lösningar för höghus i trä

Beräkningsverktyg:
Calculatis,

Building information modelling (BIM)



Building Systems by Stora Enso

• Byggsystemen innehåller instruktioner för 
planering och byggande med massivträ

• Systemen är anpassade för olika byggnadstyper 

• Systemen innehåller våra bästa lösningar och  
instruktioner

• Utvecklade i samarbete med erkända 
tredjepartsexperter

• Systemen är öppna för alla
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Beräkningsverktyget
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LVL by Stora Enso 
(Laminerat fanervirke)

Sågade trävarorFönster- och 
dörrkomponenter
modifierade 
träprodukter

CLT by Stora Enso  
(Korslimmat trä) 

Komponenter som ingår i byggsystemet

Infästningar (Partners)

Konstruktionsvirke
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Komponenter som ingår i byggsystemet

Presentatör
Presentationsanteckningar




Utveckling sedan lanseringen av 
byggsystemen i nov 2016
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• Stort intresse från arkitekter, konstruktionsfirmor, högskolor, 
projektutvecklare, entreprenörer och politiker 

• Flera projekt är på gång

• Nytt byggkoncept för kontor under utveckling

• Beslut under Q1 om investering i CLT-fabrik i Sverige

• Stora Ensos styrkor:
− stor global aktör, stor erfarenhet och expertis inom 

träområdet, globalt distributionsnätverk, tjugotal 
produktionsenheter i Europa.

• Utmaningen: 
− Att få till ett bättre nätverk i Sverige mellan alla aktörer i 

byggprocessens värdekedja.





Tack!
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