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Bærekraftige byggematerialer produsert med 100 % bioenergi 

Det globale energiforbruket øker fortsatt. Byggsektoren forbruker en betydelig andel av den 

globale energien – og en stor del av dette går til produksjonen av byggematerialer. Sagbruket 

til Metsä Wood i Lohja, Finland, produserer Kerto® LVL (laminerte finerprodukter) på en måte 

som i realiteten genererer mer bioenergi enn den som brukes i prosessen. Resten av 

bioenergien brukes i byen omkring.  

Når det gjelder energieffektivitet i byggsektoren, har fokus så langt vært på energi brukt til å 

drive en bygning. "Vi må evaluere netto energibalanse for bygninger over hele livssyklusen 

deres og rette oppmerksomheten mot produksjonen av materialene, som er den mest 

energikrevende fasen", sier Matti Kuittinen, arkitekt og forsker fra Universitetet i Aalto. 

Sagbruk som er over 100 % selvbærende med energi 

Sagbruket til Metsä Wood i Lohja er et fremragende eksempel på samordnet produksjon av 

produkter og bioenergi. For det første brukes så mye som mulig av trevirket til Kerto LVL. 

Deler av sagflisen og trespon som genereres ved prosesseringen av det bearbeidede 

trevirket, brukes til tremasse og resten til bioenergiproduksjon. Et biovarmeanlegg er bygget 

ved siden av sagbruket for å fange opp hele potensialet fra produksjonen. Varmeenergien 

som produseres ved anlegget dekker brukets behov – og overskuddet leveres for å avhjelpe 

behovet til byen omkring, noe som gjør sagbruket Lohja Kerto LVL 100 % selvbærende med 

energi. Varmen som produseres for fjernvarme dekker kostnadene for kjøp av elektrisitet 

som trengs til sagbrukets drift. 

Kraft til en by som et bi-produkt 

Den overskytende varmen fra Kerto LVL-produksjonen selges som fjernvarme til Lohja by. 

"Det lokale biovarmeanlegget er en betydelig støtte for å nå våre ambisiøse mål for lavt 

karbon-energinivå," sier ordføreren i Lohja, Mika Sivula. Lohja er en del av Finlands 

nasjonale plan for å redusere utslipp av drivhusgass med 80 % innen 2030. "Takket være 

biovarmeanlegget, har vi nådd vår første milepæl: 15 % reduksjon for utslipp av drivhusgass 

innen 2016", sier Sivula. Anlegget dekker 80 % av Lohjas oppvarming.  

Bærekraftige bygninger krever bærekraft i materialproduksjonen  

Fokuset på økt effektivitet må flyttes fra energi brukt til drift av en bygning, til produksjonen av 

bygningsmaterialene – den mest energikrevende fasen i en bygnings livssyklus. Det 

europeiske "Energy Performance of Buildings Directive" (EPBD – bygningsenergidirektivet) 

krever at nye bygninger skal nå klassifiseringen nær null energi innen 2020. Likevel er ikke 
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nullenergibygninger nok. Arkitekt Kuittinen sier, "Energien som brukes til å produsere 

materialene til en bygning er 50 ganger mer enn energien som brukes til å drive den i ett år. 

Da produksjonen av det bearbeidede trevirket i virkeligheten produserer et energioverskudd, 

er konklusjonen klar: Trevirke bør alltid brukes når det er mulig." 

Les mer om bærekraftige byggematerialer fra Metsä Wood produsert med 100 % bioenergi 

på www.metsawood.com/publications 

Images: http://databank.metsagroup.com/l/2DpkLkPBJV2C 

For mer informasjon, kontakt: 

Henni Rousu, Markedsdirektør, Metsä Wood, tel. +358 (0) 40 5548388, 

henni.rousu@metsagroup.com. 

PR förfrågningar, kontakta: 

Björn Mogensen, Mogensen.info 

bjorn.mogensen@mogensen.info 

tel. +46-708-184298 

 

Metsä Wood tilbyr konkurransedyktige og miljøvennlige treprodukter for konstruksjon, industrielle 

kunder og distributører. Produktene våre er av nordisk trevirke, et bærekraftig råmateriale av høyeste 

kvalitet. Vår omsetning i 2015 var på 0,9 milliarder Euro, og vi har omtrent 2.000 ansatte. Metsä 

Wood er en del av Metsä-gruppen. 
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