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UPPDRAG 

•  Utreda förutsättningar för att etablera ny industriell verksamhet på Wargön kopplat till 
förnyelsen av svensk skogsindustri med tonvikt på textila tillämpningar baserade på 
skogsråvara. 

 
SLUTSATS 
•  Tre spår har identifierats som intressanta 

•  Lätta material – nytt kolfibermaterial baserat på lignin 
•  Textilfibrer – ny generation av cellulosabaserad textilfiber, svensk upptäckt 
•  Återvinning – initiativ från svensk textilindustri med CSR förtecken 

 
REKOMMENDATION 
•  Att gå vidare med alla tre spåren 
•  Men med ett extra fokus på återvinning då det har snabbast effekt på sysselsättning 

Sammanfattning - Projekt Skogsindustri 2.0 
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Målsättning för Vänersborg/Wargön – Skogsindustri 2.0 
•  Nya arbetstillfällen 
•  Långsiktig hållbar utveckling av näringslivet – strategisk relevans 
•  Möjlighet för profilering 

Bakgrund 
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Grundförutsättningar Vänersborg/Wargön – Skogsindustri 2.0 
+  Bra logistikläge och infrastruktur 
+  Industriell tradition och kunnande 
+  Tillgänglig mark, vatten och kraft 

 
-  Ingen egen högskola/akademi/institut, strategisk kompetens? 
 

Förutsättningar 

Förutsättning – Samarbete! 
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Grundläggande idé 
•  Det finns ett nationellt behov av att förnya svensk skogsindustri 
•  Det finns nationell kunskap och innovationer kring biobaserade material och produkter 
•  Det finns en stark efterfrågan efter nya miljömässigt hållbara material 
•  Regionen har stark tradition inom fordon, transport och textil 
•  Innventia har identifierat en brist i innovationssystemet för process- och 

produktionsrelaterade upptäckter som försvårar kommersiella genombrott 

Wargön skulle kunna bli en plats för pilotverksamheter med fokus på 
skogsråvarubaserade innovationer 

Arbetsgång för projektet Skogsindustri 2.0 
•  Identifiera strategiska projekt 
•  Verifiera med strategisk partner 
•  Verifiera med industriell partner 

Projektets arbetshypotes och arbetsgångs 

PROJEKTET BÖRJADE MED SMART TEXTILES I BORÅS  
OCH INNVENTIA I STOCKHOLM 
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PROJEKTSTATUS – De tre identifierade spåren 

Översikt samt Projektstatus 

Tex$lfiber	  
Cellulosabaserad	  

tex.lfiber	  

Strategiska	  
Partners	   Industriell	  Partner	   Marknads-‐	  och	  

Teknikanalys	  

Lä8a	  material	  
Ligninbaserad	  

kolfiber	  

Strategiska	  
Partners	   Industriell	  Partner	   Marknads-‐	  och	  

Teknikanalys	  

Återvinning	  
Tex.lfiber!	  

Annat	  mtrlslag	  

Strategiska	  
Partners	  

Industriella	  
Partners	  

Projektetablering	  
inledd	  
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Wargön Recycling Centre 
Wargön erbjuder svenska och internationella aktörer inom återvinningsindustrin en plats och 

tillämpad utvecklingsplattform för utformandet av framtidens återvinningsindustri med ett 
initialt fokus på textilier. 

 
Vänersborgsregionen är ett föredöme på detta område. 

 
Wargön recycling park är en del av en större helhet – kopplat till skogsindustri 2.0 

Affärsidé återvinningsspåret 



8 
 

Grundläggande strategi 

LANDFILL	  

MATERIAL	  
RE-‐WEAR	  
RE-‐USE	  
RE-‐CYCLE	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

ENERGY	  

LANDFILL	  

MATERIAL	  

LANDFILL	  

ENERGY	  

0.1 2.0 1.0 

HÖGT VÄRDE 

LÅGT VÄRDE 
SVERIGE ÄR LÅNGT FRAMME – NY EXPORTNÄRING? 
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Textilfakta* som öppnar för affärsutveckling 
I Sverige konsumeras 135 miljoner kg hushållstextilier** årligen. 
Importen totalt av textilier är 300-350 miljoner kg 
I snitt konsumerar varje svensk ca 15 kg per år varav 

  8 kg går i soporna för förbränning 
  3 kg till välgörenhet 
  4 kg stannar i garderoben 

Ideella organisationer samlar årligen in 17 miljoner kg 
 
Värdet av 1 kg textilavfall är ca 2-6 kr per kg***. 

  2nd hand/vintage 
  sorterat 
  osorterat 
  Industritextil 

 
Värdet idag, exklusive lager, är således 700 – 2,1000 miljoner kronor. 
I Sverige finns idag ingen aktör , förutom ideella organisationer, som tar hand om värdet av 

textilavfallet! 
  

Lite fakta om textilt avfall 

*Potential för ökad materialåtervinning av hushållsavfall och industriavfall (KTH 2010) 
Påklädd eller avklädd (Konsumentföreningen Stockholm 2011) 
An evaluation of clothes recycling in Sweden (Uppsala Universitet 2011) 
**ej möbler, yrkeskläder, offentlig textil 
***Human Bridge, Myrorna, www.letsrecycle.com 
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Textilfiberkartan 

Fibrer	  

Naturliga	  	  
Fibrer	  

Bomull	  
Linne	  

Ull	  
Kashmir	  

Silke	  

Synte.ska	  	  
Fibrer	  

Cellulosa	  

Viskos	  
Lyocell	  

Ny	  genera.on	  
(svensk	  IP)	  

Bambu	  

Stärkelse	  

Protein	  

Olja	  
Polyester	  
Polyamid	  
Akryl	  

• Världsproduktion 2009: 
70 miljoner ton 
• 43 miljoner ton syntetiskt 
• Bomull och Polyester 80% 

Initial ansats 

Strategisk fokus 
(återvinning och  
materialproduktion) 
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TEXTILBRANSCHEN 
•  CSR värdet av återvinning stort! ”Slit-och-släng-billigt” affärsmodell ifrågasatt. 
•  Vill kunna återvinna fiber till fiber – behov av teknikutveckling och innovation  
•  Vill minimera effekterna på affärsmodellen på grund av ett eventuellt lagkrav avseende 

producentansvar 

•  Har initierat arbete med ett ”materialbolag” på frivillig basis 

KONSUMENTEN 
•  Regeringskansliet har initierat en avfallsutredning med Lars Ekekrantz som särskild utredare. 
•  70% av svenskarna är positiva till regler för insamling av textilier 

Vad säger marknaden? 
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Vad kan Wargön och regionen göra? 
•  Plats för att testa ut nya logistik och insamlingssystem 
•  Plats för att bygga återvinningsanläggning 
•  Plats för att prova ut ny teknologi 
•  Plats för att demonstrera och visa CSR ambitionen 

Det behövs en plats! 
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Två scenarier 
1.  Antag 45 %* insamling av 135 miljoner kg 

•  Sortering och återvinning 
•  Processar ca 60 miljoner kg textilt avfall per år 
•  Mer än 300 jobb 

2.  Antag 45 % insamling av 350 miljoner kg (dvs all textil) 
•  Sortering och återvinning 
•  Processar ca 160 miljoner kg textilt avfall per år 
•  800 jobb  

Hur många platser behövs? 
Behov av 1-2 platser i Sverige (Obs Kvarntorp Recycling Park, 1 plats nationellt för svåra 

material) 
   

 
 

 

Vad betyder detta för Wargön? 

• 80 % av glasavfallet källsorteras 
• 50% av papper och papp källsorteras 



14 
 

Processkarta och utmaningar 

Insamling	  

• Informa.on	  
• Förvaring	  
• Logis.k	  

Återvinning	  
• Teknologi	  (Kemi,	  Mekanik)	  

Konvertering	  
• Från	  råvara	  .ll	  färdigt	  material	  

Produk.on	  
• Färdig	  produkt	  

Trovärdighet	  mot	  konsument	  
Tillgång	  .ll	  rejäla	  
materialmängder	  

Behov	  av	  innova.oner	  
och	  lösningar	  

Fiber	  .ll	  Fiber	  
Kostnad	  vs	  
Kvalitet	  

Kvalitet	  

PROCESS                                            UTMANING 

Wargön 
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Vad kan regionen erbjuda? 

Insamling	  

• Informa.on	  
• Förvaring	  
• Logis.k	  

Återvinning	  
• Teknologi	  (Kemi,	  Mekanik)	  

Konvertering	  
• Från	  råvara	  .ll	  färdigt	  material	  

Produk.on	  
• Färdig	  produkt	  

VÄNERSBORG 
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Vänersborg 
•  Går i bräschen för det nya insamlingssystemet 

•  Tillsammans med de ÅV aktörer som ”vill”. 
•  Regionen medverkar till att bli ett föredöme 
 

Fokusområde 1 



17 
 

Vad kan regionen erbjuda? 

Insamling	  

• Informa.on	  
• Förvaring	  
• Logis.k	  

Återvinning	  
• Teknologi	  (Kemi,	  Mekanik)	  

Konvertering	  
• Från	  råvara	  .ll	  färdigt	  material	  

Produk.on	  
• Färdig	  produkt	  

WARGÖN 
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Fokusområde 2  

•  Etablerar en Recycling Park med tillhörande stödstruktur 
–  Företagsetablering 
–  Infrastruktur och Mark 
–  Marknadsföring 
–  Företagsutveckling och Innovation 

• Nationell synlighet 
• Wargön blir en demoplats 

Wargön 
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Exempel på aktörer 

•  IQR (Trollhättan) – avfallskrossare och avfallskvarnar 
•  Axjo (Gislaved) – emballagelösningar i återvunnet polypropylen 
•  Sjöstrand (Huddinge) – tillverkar utrustning för återvinning och avfallshantering 
•  Franssons (Sundsvall) - tillverkar utrustning för återvinning och avfallshantering 
•  Exrecycling (Göteborg) - tillverkar utrustning för återvinning och avfallshantering 
• Högskolan Borås - Forskningsresultat som behöver utvecklas industriellt och verifieras 
•  Chalmers - Forskningsresultat som behöver utvecklas industriellt och verifieras 
 

Internationellt - exempel 
•  SOEX (Tyskland) – återvinner textil fiber, och producerar textila material 
•  Teijin (Japan) – återvinner och producerar ny textil fiber (polyester)  
•  Unifi (US) – återvinner och producerar viss mängd textil fiber (polyester) 
 

Sverige - exempel 
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Ytterligare tankar 

•  Lager 157 

•  Alelyckan kretsloppspark 

•  Annan återvinning 
–  Batterier! 

• M-handel - hantering av textilpanten 

Affärsutveckling 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Platsen - grundförutsättningar 
Ambition och vilja 
Mark,  
Byggnader,  
Kompetent Personal, 
Demoplats, 
Värme och kraft, 
Infrastruktur, 

BYGGA VARUMÄRKE 

Etableringar 
Investeringar, 
Jobb, 

Förhandling 
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PROJEKTPLAN 

•  Affärsplan och Inledande förhandling, FAS 1 
–  Målsättning: Beslut om grundförutsättningar, inledande marknadsföring, långsiktig finansiering 
–  Omfattning: Fokus på återvinning, vidareutveckla textil- och kolfiberspåren 
–  Tidplan: Q1, 2012 
 

•  Etableringsprojekt, FAS 2 
–  Målsättning: Etablering av driftbolag och struktur, etablering av första bolagen 
–  Tidplan: Q2-Q3, 2012 

•  Pilotdrift, FAS 3 
–  Tidplan Q4 2012 – Q1 2013 

•  Verksamhet i full drift - expansion 

Projektplan ”Wargön Recycling Park/Centre” 



23 
 

Projektstruktur FAS1 – Affärsplan och inledande förhandling 

•  1 Projektledare, (lokal) 
•  1 Affärsutvecklare  
•  Extern kommunikation 

•  Studie- och företagsbesök (nationellt och internationellt) 
•  Resursstöd avseende affärsjuridik 
 

Projektstruktur (tom Q1 2012) 

”Styrgrupp	  och	  
Stöd”	  

Projektledare	  

Affärsutveckling	  

Etableringar,	  
Regional	  
utveckling	  

”Wargön	  	  
Industritomt”	  

Mark,	  
Byggna.on	  och	  
Infrastruktur	  

Partners	  

Innovatum	  mfl	  

Hamn,	  Kra[,	  mfl	  

Extern	  
Kommunika.on	  

Juridik	  

Eget projekt 
 
 
Associerat projekt/ 
verksamhet 


