Vi gör mer av trädet
Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker

Vägen till en hållbar framtid är utmanande

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker

Vi är en del av lösningen!
Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker är pionjär och leder
utvecklingen när det gäller att förädla den förnybara
skogsråvaran till produkter med stark miljöprofil.
Vi var den första svenska massafabriken som lämnade
den traditionella tillverkningen av pappersmassa
bakom oss och ställde om till att bli ett bioraffinaderi.
Platsen omnämns som en av den svenska kemiindustrins vaggor och här växte en kemisk industri
baserad på skogsråvara upp under andra världskrigets
avspärrning. Det är ett arv som vi nu framgångsrikt för
vidare genom att tillvarata så mycket som möjligt av
virkesråvarans beståndsdelar. Själva, och tillsammans
med partners, utvecklar vi successivt fler produkter för
ett hållbarare samhälle. Kort sagt; Vi gör mer av trädet!
Sedan 2011 tillhör Domsjö den indiska företagssfären
Aditya Birla, som bland annat är världens största tillverkare av viskosfiber för textilier. Har du frågor om
eller synpunkter på vårt arbete och våra produkter
är du välkommen att kontakta oss.
Med vänliga hälsningar
Lars Winter, VD Domsjö Fabriker AB
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Vad ska skogen användas till?
Hittills har skogen huvudsakligen använts till produktion av papper och trävaror.
En successivt minskande efterfrågan på papper och hårdare konkurrens från länder
med snabbväxande skog tvingar nordisk skogsindustri till nytänkande.
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Skogen har mycket mer att ge
Trädet är en fantastisk skapelse och kan i olika
processer vidareförädlas till helt olika slutprodukter. Skogen kommer att vara råvara för textilmaterial och kemiska produkter och därför spela
en betydande roll i ett hållbart samhälle. Det blir
allt viktigare att utnyttja skogsråvaran till andra
produkter än de traditionella.

I vårt bioraffinaderi, ett av de ledande i världen,
har vi gått från vision till verklighet. Genom att
separera de olika beståndsdelarna i trädet får vi
nya produkter som på en rad områden ersätter
olja som råvaru- och energikälla.
Av våra huvudprodukter specialcellulosa, lignin
och bioetanol producerar våra kunder eller deras
kunder så vitt skilda produkter som modekläder,
konsistensgivare, korvskinn, betongtillsatser,
lösningsmedel, läkemedelstabletter, kemikalier,
energi, lacker och rengöringsprodukter.
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Bort från oljan
Allt talar för att olja blir en bristvara och att vi står inför
”peak oil”, det vill säga att oljeutvinningen har nått sin topp.
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Skogen tar oljans roll
Olja är fossil biomassa som under miljoner år
lagrats på sjö- och havsbottnar, blandats med
lera och bildats under högt tryck och värme. Det
som görs av olja kan därför också göras av träd.
Fotosyntesen gör att skogen växer hela tiden och
är på så sätt en evighetsmaskin. Genom att på ett
smart sätt använda trädets olika beståndsdelar
kan många produkter, vilka ersätter olja som
råvara eller energikälla, utvecklas och produceras.
Skogen är inte bara råvaran till våra produkter
och energikällan till vår process. Samtidigt som
den växer och byggs upp, tjänar den även som
rekreationsplats och som producent av det syre
som vi människor behöver. Detta kretslopp tillvaratar trädets möjligheter på ett miljöriktigt
och hållbart sätt.
Vi har utvecklat vår verksamhet till att bli ett
bioraffinaderi där trädets huvudbeståndsdelar,
cellulosa, hemicellulosa och lignin, förädlas till
olika produkter.
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Vad ska våra kläder tillverkas av i framtiden?
Bomull är en av de mest miljöbelastande jordbruksgrödorna och kräver stora mängder
vatten. Bomullsfälten upptar 2,5 procent av jordens uppodlade jord men använder
25 procent av insektsgifterna. Olja blir en bristvara. Vilka alternativ finns?
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Från träd till mode
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Av skogen kan man göra textil som är
”skönare än bomull och vackrare än siden”
a

n
rer

ed
R m LIE ng
A
l
i
R
e
C
GE IKA slösn
REA n KEMvisko
e ärdig
f
gen
nin
blir
OM
lös
s
EN sil)
o
k
G
s
i
S
in
V
CK A (f
TRY n DYS
e
fib

os
lul

l
S
LÖ t bli av icellu
för

at

na
rer
fib med
s
o
R
IE g
lul
Cel ERA KAL ösnin

m
he
av

AG

I

rna
da g
trå osty
a
dig isk
fär ill v
De ävs t
v

sl

o
RE
en
KEMig visk på många
Viskos
områden ersätta bomull.
en färdkan
ing OM
)
r
sn 1 N500
ö
bli träd fås
l
Av ett
sil mil cellulosatråd som räcker
E
s
o
n
G
i
k
f
Vis C200
KS par
A ( byxor. Med ökad produkttill ungefär
TRY n DYS
e
utveckling utvecklas viskosmaterialens egenskaper ytterligare.

Skogen och bioraffinaderiet Domsjö Fabriker är
en del av den miljöanpassade textilindustrin och
de första stegen i en produktionskedja där slutprodukterna är sköna och vackra textilier.
I vår unika process tillverkar vi specialcellulosa
och det största användningsområdet är textil.
Skogsbruket sker giftfritt, tar inte jordbruksmark
i anspråk och kräver ingen konstbevattning. Vår
egen process är mycket miljöanpassad.

Jordens befolkning växer och alla behöver kläder,
mer på kalla breddgrader och mindre på varma.
Olja är råvara för olika textilmaterial men tillgången är begränsad, liksom möjligheterna att öka
bomullsproduktionen, som leder till uttorkning av
vattendrag. Viskosfibern använder en tjugondel
av den vattenmängd som krävs för bomullsproduktion. Bomullsodling konkurrerar dessutom
med livsmedelsproduktion. Behovet av textilier
kommer därför till allt större del att täckas av
viskostyger producerade av specialcellulosa.
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Kan betong göras mer miljöanpassad?
De flesta tillsatsmedel för betong tillverkas med olja eller kol som råvara. Vi möter
därför en ökande efterfrågan av fler tillsatsmedel baserade på förnybar råvara.
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Lignin höjer styrkan och spar energi
Vår unika process ger ett modifierat lignin som är
ett ypperligt tillsatsmedel i betong. Det förbättrar
betongens flytegenskaper och minskar därför
behovet av cement i betongkonstruktioner med
bibehållna styrkeegenskaper.
Tillsats av lignin i betong gynnar miljön eftersom
cementtillverkning ger stora utsläpp av koldioxid.
Beräkningar visar att en tillsats av ett kilo lignin
i betong minskar koldioxidutsläppen vid cementtillverkningen med 20 kilo. Vår kapacitet på
120 000 ton lignin per år ger ett lägre cementbehov motsvarande ett minskat koldioxidutsläpp
på 2,4 miljoner ton från cementindustrin. Denna
mängd motsvarar utsläppen från fler än 600 000
Volvo V70 som under ett år kör 1 500 mil vardera.
När ligninet utvunnits ur vår cellulosaprocess
torkas det till pulver för leverans till kunder i
hela världen. I vårt fall sker torkningen med
biogas från vår egen biologiska rening, på så
sätt bildas ett internt grönt kretslopp.
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Etanol kan användas till mycket
Etanol är idag det vanligaste förnybara alternativet till fossila
fordonsbränslen, men kan även användas för många andra ändamål
där den också ersätter olja och naturgas som råvarukälla.
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Etanol är en grön kemikalie
I vår unika kokprocess tas vedens socker tillvara
och jäses i etanolfabriken. Ur jäsprocessen utvinns
både bioetanol och koldioxid. Bioetanolen förädlas
hos kund främst till kemiska produkter.
Etanol är inte bara ett fordonsbränsle, utan också
en grön kemikalie och råvara i olika kemiska
processer. Etanol har bra egenskaper som lösningsmedel och har därför många användningsområden
i vattenbaserade färger, läkemedel, parfymer,
rengöringsprodukter, lacker och bläck. Vår etanol
används bland annat som köldmedium i värmepumpar, spolarvätska och inom färgindustrin.
För kemiindustrin är etanol en intressant råvara
som kan ersätta olja som råvara till olika plaster
och kemikalier. I kemiindustrins kommande omställning mot mer förnybara råvaror kan etanol
från skogsråvara spela en viktig roll.
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Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker
Domsjö Fabriker har under ett drygt decennium genomgått en kraftfull förändring och det
traditionella massabruket har utvecklats till ett avancerat bioraffinaderi som förädlar
den förnybara virkesråvaran till produkter med stark miljöprofil.
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Vi gör mer av trädet. Nu igen!
verkningen av dissolvingcellulosa lades ner 1979.
Domsjö Fabrikers investeringar i en biorening
1985 samt klorfri och helt sluten blekning 1990,
gjorde att tillverkningen av dissolvingcellulosa
kunde återupptas 1993. Vid millenniumskiftet
tog utvecklingen mot ett bioraffinaderi ordentlig
fart och huvudprodukter är idag specialcellulosa,
lignin och bioetanol men även biogas, bioharts
och koldioxid produceras.

Fabriken i Domsjö startade 1903 med en produktionskapacitet på 6 000 ton massa. På 30-talet
inleddes tillverkningen av dissolvingcellulosa
som efter några år kom att bli huvudprodukt.
Leveranserna skedde bland annat till den svenska
textilindustrin. Vid samma tid började möjligheterna undersökas att producera etanol och
med den som råvara utveckla kemiprodukter.
Utvecklingen tog fart i och med avspärrningarna
under andra världskriget och ett omfattande
forsknings- och utvecklingsarbete bedrevs.
Etanolfabriken byggdes 1940 och ett stort antal
kemiprodukter togs fram. Ordet bioraffinaderi var
inte uppfunnet, men fanns i praktiken i Domsjö.

Vår innovationsenhet DomInnova arbetar
för att öka produkternas förädlingsvärde och
utveckla nya affärsmöjligheter. Domsjö Fabriker
är en aktiv medlem i Processums bioraffinaderikluster och initierar och deltar i ett flertal
bioraffinaderiprojekt.

Efter kriget ökade tillgången på billig olja, vilket
slog ut många av de produkter som utvecklats
med skogen som råvara. Miljösituationen i Domsjö, liksom minskande efterfrågan, gjorde att till-
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Vi har en världsunik process
I vår process använder vi enbart gran och tall.
Förbrukningen uppgår till cirka 1,6 miljon fastkubikmeter per år. Vi använder mest svenskt virke
men även en mindre del importerat. Virket fraktas
med båt, bil eller järnväg.
Vår process ger oss unika möjligheter att producera
högkvalitativa produkter med stor miljöhänsyn. Det
barkade virket flisas och matas tillsammans med
kokkemikalier in i våra kokare. Barken bränns och
ger energi i form av ånga.
Efter kokningen tvättas cellulosan. Därefter bleks
den med väteperoxid i världens enda slutna blekeri.
Den blekta cellulosan torkas och levereras i balar.
Hela processen från stock till färdig cellulosabal
tar ca 40 timmar.
Under kokningen löses hemicellulosa och lignin ut.
Hemicellulosan jäses och destilleras till bioetanol.
Ligninet förädlas i kokprocessen, torkas och packas
i storsäckar.
I våra sodapannor återvinner vi kokkemikalierna
och får samtidigt energi i form av ånga som
används i våra processer.
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Vi minimerar vår egen
miljöpåverkan

Vårt miljöarbete har stått i fokus under många år.
Medvetna miljöåtgärder i både processer och
reningsanläggningar har gjort att vår miljöpåverkan successivt minskat och är nu en bråkdel
av vad den en gång var. Detta trots att vår totala
produktion aldrig varit högre.
Domsjö Fabriker var först med att bleka cellulosan
till högsta ljushet helt utan klor eller klordioxid.
Idag är vi ensamma i världen om att ha ett helt
slutet blekeri varifrån inga utsläpp sker.
Blekeriresterna bränns istället och ger energi
som används i processen.
I vår biologiska reningsanläggning bryter
bakterier ner det återstående organiska materialet till bland annat biogas. Biogasen tas tillvara

och används som energikälla vid torkningen
av lignin och generering av el och ånga. Vår
biorening är för närvarande Sveriges största
producent av biogas.
Vi sätter upp egna, kvantitativa miljö- och
energimål i vår årliga affärsplan. Resultaten
följs och målen revideras fortlöpande med
sikte på ständiga förbättringar.
Domsjö Fabrikers miljöutveckling har haft
en mycket positiv effekt på de ekologiska förhållandena i vattnet utanför bioraffinaderiet.
Undersökningar visar på stor artrikedom i fjärden
och havsöring simmar förbi bioraffinaderiet
uppför Moälven för att leka.
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Företaget i siffror
PRODUKTIONSKAPACITET PER ÅR
• 255 000 ton specialcellulosa
• 120 000 ton lignin
• 14 000 ton bioetanol

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Viskos till tyger och hygienprodukter
• Tabletter för läkemedel
• Förtjockningsmedel
• Konsistensgivare
• Cellofan

VIRKESFÖRBRUKNING
1,6 miljoner m3 fub
ANTAL ANSTÄLLDA
• 380 i Sverige
• 25 i Baltikum

• Köldmedium i värmepumpar
• Råvara för kemikalier
• Tillsatsmedel i färg
• Fordonsbränsle
• Spolarvätska

• Tillsatsmedel i betong
• Bindemedel i mineral- och foderindustri
• Tillsatsmedel vid geoteknisk borrning
KOMPLETTERANDE PRODUKTER
• Biogas och bioharts för energi
• Koldioxid för industriellt bruk
• Jordförbättringsmedel
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Vi är en del av Aditya Birla
Aditya Birla är en indisk expansiv företagssfär med rötterna
i den indiska textilindustrin. Verksamheten omfattar tillverkning av viskosfiber, aluminium, koppar, cement, kemikalier, gödsel, isolatorer, detaljhandel mm. Omsättningen
är 35 miljarder US Dollar och verksamheten omfattar drygt
133 000 medarbetare över hela världen.
Aditya Birla är världens största tillverkare av viskosfiber och
har ett omfattande kunnande inom hela den textila värdekedjan, från viskostillverkning till färdigt tyg. Domsjö är ett
av fyra cellulosabruk som ingår i Aditya Birla. Av de övriga
ligger två i Kanada och ett i Indien. I företaget finns utvecklingslaboratorier och pilotutrustningar som gör det möjligt
att efterlikna alla industriella processer från träd till tråd.
Ungefär vart fjärde viskosplagg i världen produceras av
viskosfiber från Aditya Birla. Fyra varumärken tillverkas,
Birla viscose, Birla modal, Birla excel och Birla purocel.
Produkterna är samlade under namnet Birla Cellulose.
Viskosfiber används inte bara i kläder av olika slag, från
mode till arbetskläder, utan också till hemtextilier och
non-wowen applikationer för exempelvis personlig hygien
och medicinska ändamål.
Viskosfibrer baseras helt och hållet på förnybar råvara,
huvudsakligen skogsråvara. De har både en hög absorptionsförmåga och fuktavstötande egenskaper samt en sidenlik
yta och känsla. Det finns olika typer av viskosfibrer för olika
ändamål och de kan också blandas med andra typer av textilfibrer för att uppnå intressanta egenskapskombinationer.
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Domsjö Fabriker AB
891 86 Örnsköldsvik
Telefon 0660-756 00
www.domsjo.adityabirla.com
Produktion av Domsjö Fabriker Kommunikation i samarbete med SB Kommunikation, Media-Bild, Grafisk Form och Ågrens Tryckeri.

