
Størrelse Pris

1/1 side 13 900

1/2 side 9800

1/3 side 8900

1/4 side 6300

1/8 side 4600

4. omslag 15 900

Spesialplassering + 10 %

www.trenytt.no

FAGBLAD FOR TREBEARBEIDING, INNREDNING, MØBLER OG DESIGN

Frister 2020
Nr. Frist  Utgivelse 

1  17.01 05.02

2  03.04 29.04

3  29.05 19.06

4  04.09 24.09

5  02.10 22.10

6  19.11 10.12
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medieplan

Treindustrien
Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt 
bransjestoff 6 ganger i året. Bladets oppgave er å informere 
hele den trebearbeidende industrien samt 
omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene 
produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og 
bransjepolitiske spørsmål. Vi skriver om det siste som skjer i 
bedriftene. Kort sagt: Bransjestoff om og for treindustrien.

Treindustrien skal dekke hele trebransjens behov for nyheter 
og informasjon. Vi vil bli sett og lest av flest mulig. Vi skal være 
godt synlige og representert der hvor det er naturlig at vi er  
tilstede.

Treindustrien ble etablert i 2004, men har sitt utspring i det  
veletablerte bransjebladet Tre og Møbler.

Dette fagbladet har i mer enn 40 år holdt møbel-, innrednings- og  
trevarebransjen orientert om nytt og nyttig fra inn- og utland, og dette 
viderefører vi nå for hele den trebearbeidende industrien.

Annonsepriser 2020

Tema 2020
Nr 1:  Utstyr til sagbruk og høvlerier

Nr 2:  Automasjon/sponavsug

Nr 3:  Overflatebehandling, trevare

Nr 4:  Verktøy og maskiner

Nr 5:  Varehåndtering, logistikk og  
  lager

Nr 6:  Overflatebehandling
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Tyske gründere, Olaf Tufte 
og finske forskere – alle skal de 
lage klær av tre. I Finland har presidentfruen allerede stilt på 

gallamiddag på nasjonaldagen i 
kjole av bjørk.

Av Georg Mathisen

– Vi har mulighet til å så våre egne t-skjor-
ter, mener Olaf Tufte.– Vi er fostret opp på at en hogger 

tømmer som går til papirproduksjon, noe til 
bygging og mye til ved. Nå kan vi utnytte 
enda mer av det vi har ved å være flinkere 
til forvalte skogen, så vokser det enda mer. 
Alt er miljø i alle ledd, sa Tufte til Nationen 
på Skog og Tre-konferansen i vår.

Knuser bomull på miljøRostjernen og bambustøy-gründeren fra 
Vestfold er langt fra først i rekken. Rayon og 
andre typer fiber av cellulose har vært der 
lenge. Nå kommer nye materialer, samtidig 
som både råvaren og behandlingen gjør at 
treklær nyter godt av å kunne presenteres 
som miljøvalg.

– Utrolig myke, allergivennlige og langt 
mer miljøvennlige enn økologisk bomull, 
sier for eksempel gründer Aline Hauck i det 
tyske selskapet Wijld om t-skjortene sine – 
Woodshirt. – Sammenlignet med bomull 
bruker tre en tjuendedel av vannet og tren-
ger ikke sprøytemidler.

Presidentfrue i bjørkI Finland har tretekstilene nådd helt til 
topps. Da president Sauli Niinistö markerte 

frigjøringsdagen i desember, stilte 
presidentfrue Jenni Haukio på motta-
gelsen i formelt antrekk med ordens-
bånd, som seg hør og bør. Kjolen, 
den var laget av fiber fra finsk bjørk – 
fra Stora Ensos sagbruk i Joensuu.Professor Herbert Sixta ved Aalto-

universitetet har ledet arbeidet for å 
utvikle Ioncell – prosessen som har 
gjort tre til tekstiler i dette tilfellet.– Den vanligste menneskelagde 

cellulosefiberen på markedet, vis-
kose, trenger harde kjemikalier i pro-
duksjonen. Prosessen vår bruker en 
trygg, giftfri ionisk væske, forklarer de 
finske forskerne bak Ioncell. Pilotpro-
duksjonen starter opp neste år, og 
målet er industriell produksjon fra 
2025.

Ikke skadelig kjemiLenger nord i Finland – i Jyväskylä – 
har Spinnova plassert pilotfabrikken 
sin. Her er Fortum, som også leverer 
energi i Norge, partner.Også en pressemelding fra Fortum skri-

ver om tre som et miljøvennlig alternativ til 
bomull og fossilbaserte råmaterialer. Tekno-
logien til Spinnova gjør om MFC – mikrofi-
brillert cellulose – direkte til fiber, uten opp-
løsning eller skadelige kjemiske prosesser.

– Målet er å forbedre ressurseffektivite-
ten og få på plass smarte løsninger for en 
renere verden, ifølge Fortum-direktør Heli 
Antila.

– Vi må finne bedre alternativer for frem-
tiden, sier Spinnova-sjef Janne Poranen. 
Han peker på at etterspørselen etter tekstil-
produkter øker, mens bomullsproduksjo-
nen ikke holder tritt. Andre materialer, som 
polyester, er avhengige av fossile råstoffer 
og bidrar til plastforurensning.

Finland forsyner verdenHvis alt det finske tømmeret brukes til tek-
stiler i stedet for papir og trevarer, så er det 
nok til å erstatte hele verdens bomullspro-
duksjon, har Poranen og kollegene hans 
regnet ut. Teknologien kan også brukes til å 
resirkulere plaggene, og håpet er at de 
resirkulerte materialene skal holde samme 
kvalitet som originalplaggene.I Tyskland sitter forskerne og minner om 

at det finnes noe mellom trevarer og teksti-
ler, også. – Vi kombinerer fordelene som 
tekstiler har, med fordelene som massivt tre 
har, sier professor Heike Klussmann på uni-
versitetet i Kassel. – Tekstiler er lette, form-
bare og estetiske. Tre er bærekraftig og gir 
muligheter for landbruket.

Produktene som de tyske forskerne 
arbeider med, tar utgangspunkt i vevd vidje 
og flettede kurver. De lager en tykk tråd i 
rent tre som kan brukes som den er til 
veving eller fletting, eller behandles videre 
og bli til tekstiler.

Tre blir klær

Tekstilene fra Spinnova, som samarbeider med blant andre  Fortum, bruker 

langt mindre vann enn det som går med til å produsere bomullsklær, og de 

trenger ikke skadelige kjemikalier i det hele tatt. (Foto: Spinnova)

Jenni Haukio stilte på formell mottagelse i kjole av finsk bjørk. Her sammen med mannen, 

president Sauli Niinistö. (Foto: Vesa Moilanen, Lehtikuva)

Tyske forskere ser på middelveien mellom vidje og sytråd. (Foto: Uni-versität Kassel)

Wijld i Tyskland lager allerede designer-t-skjorter av tre. I 

Norge er Olaf Tufte blant dem som vil gjøre det samme. 

(Foto: Wijld)
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Svensk treindustri satser  

på røntgenteknologi

Luleå tekniska universitet (LTU) og bransjeorganisasjo-

nene Svenskt Trä og Skogsindustrierna oppretter et fors-

kningssenter for røntgen- og materialteknologi.

– I dag finnes det industrielle røntgenmaskiner ved to 

svenske sagbruk. De kan med høy oppløsning i tre dimen-

sjoner vise hvordan en tømmerstokk skal sages for maksi-

malt utbytte. Teknologien er veldig ny og det er store 

muligheter for å utvikle både måleteknikker og strategier 

for hvordan resultatene blir best brukt, sier Björn Källan-

der, leder for forskning og standardisering ved Svenskt 

Trä.
Det nye forskningssenteret skal arbeide med nye mas-

kiner og ny teknologi, men vil også løfte eldre maskiner. 

Senteret skal utvikle måleteknologi for røntgen av tøm-

merstokker og mer effektive tørke- og sagingsprosesser.

– Optimal utnyttelse av råvaren er avgjørende for sag-

brukene. For å være konkurransedyktige må vi utvikle 

produksjonsprosessen, sier Johan Oja, som tidligere har 

forsket på skanningsteknologi og nå er teknisk sjef ved 

Norra Skogsägarna.

Aktuelt

Tlf: 33 13 64 00

www.fritzoeengros.no

engros@fritzoeengros.no

Lager møbler  

av returtrevirke
Resirkuleringsselskapet Gemi-

nor har inngått den første avta-

len i sitt slag om å håndtere 

returtrevirke. Det interkommu-

nale selskapet Renovasjon i 

Grenland har gitt Geminor en 

kontrakt på henting, transport 

og sluttbehandling av blandet 

og impregnert returtrevirke.

Avtalen omfatter 8000 tonn 

trevirke i året og varer i fire år 

fra nyttår. Minst 60 prosent av 

trevirket skal materialgjenvin-

nes. Det meste sendes til Øst-

Europa og blir til sponplater 

som igjen brukes i møbelpro-

duksjon.

Returtreet skal sorteres og 

kvernes i Skien før det skipes 

sørover.

Massivtrebygg holder tek17-krav

Massivtrevegger uten 

isolasjon oppfyller 

deler av energikravene 

i tek17, viser nye målin-

ger fra Norsk Treteknisk 

Institutt.

Treteknisk har akku-

rat avsluttet målinger 

av varmetap i 250 milli-

meter tykke massivtre-

vegger (KL-tre) i det nye 

kontorbygget til Borg 

Havn i Fredrikstad. Veg-

gene i seg selv holder 

ikke det teoretiske 

tek17-kravet for varme-

gjennomgang 

(U-verdi), men kommu-

nen har gitt midlertidig 

dispensasjon med krav 

om videre dokumenta-

sjon fra målinger og 

forskning.

Treverk har en evne 

til å oppta fukt og sam-

tidig avgi energi i form 

av varmestråling. Det 

fører til at U-verdien for 

en massivtrevegg i 

praksis kan bli bedre 

enn den statiske U-ver-

dien.
Energibruken i kon-

torbygget har blitt målt 

til 107 kWh per kvadrat-

meter per år. Det er 

lavere enn kravet på 

kontorbygninger i 

tek17, som er på 115 

kWh per kvadratmeter 

per år.

Uforutsigbart  

for Moelven
Moelven Industrier hadde nedgang i 

omsetningen, men ikke i resultatet, 

første halvår. – Mye tyder på at resten 

av året kan bli mer uforutsigbart, sier 

konsernsjef Morten Kristiansen.

I løpet av årets seks første måne-

der omsatte Moelven for 5 539,8 mil-

lioner kroner. Det er en nedgang på 

233,6 millioner kroner sammenlignet 

med 2018. Driftsresultatet på 309,1 

millioner kroner er omtrent som i 

2018. 

Kristiansen løfter frem verdens-

økonomien med handelskonflikt 

mellom USA og Kina og Brexit som 

en del av forklaringen på at omset-

ningen går ned.

– I Mellom-Europa har store 

stormfellinger og barkebilleangrep 

ført til at det er mer tømmer som 

avvirkes enn vanlig, noe som har 

påvirket prisbildet. Vi har opplevd en 

del forsinkede igangsettelser på flere 

leilighetsprosjekter innenfor bygg-

moduler til leiligheter på både norsk 

og svensk side. Samtidig er det gle-

delig at etterspørselen etter bygge-

varer har holdt seg på nivå med det 

gode fjoråret, og dette påvirker halv-

årsresultatet i positiv grad, forklarer 

Kristiansen.

Borregaard øker  

vanillinproduksjonen

Borregaard er de eneste i verden som lager vanillin 

fra tømmer. Og markedet for biobasert vanillin er i 

rask vekst.

Trenden ventes å 

fortsette og vil sann-

synligvis forsterkes 

parallelt med et økt 

trykk på bærekraft, 

skriver konsernet på 

nettsidene sine. Bor-

regaard svarer på 

den økende etter-

spørselen med å 

øke produksjons-

kapasiteten for 

tømmerbasert 

vanillin. Deler av økningen vil være på plass allerede 

i år.
– Denne utvidelsen leverer minst 250 nye tonn 

bærekraftig biobasert vanillin årlig, sier direktør 

Bjørn Erik Amundsen.

Prosjektet har en samlet kostnad på 130 millioner 

kroner og vil være ferdig i første halvdel av 2021.

Utvikler nytt dørsystem i trefiber

Kvanne Industrier i Surnadal får hjelp fra Magne Løfaldli og Innveno med 

å utvikle et helt nytt dørsystem hvor kjernen skal lages av trefiber. Målet 

er at det skal være så sterkt og stabilt at det fossilbaserte materialet som 

har blitt brukt i dørproduksjon, skal fases ut på sikt.

Med seg på laget har de også industripartner Norske Skog Saugbruks 

og forsknings- og utviklingspartner Rise PFI. Det skriver Arena skog på 

nettsidene sine.

De samarbeider om røntgen – fra venstre kommunalsjef 

Kristina Sundin Jonsson i Skellefteå, LTU-rektor Birgitta 

Bergvall-Kåreborn, Skogsindustrierna-sjef Carina 

Håkansson og kommunalråd Lorents Burman i Skellef-

teå. (Foto: Patrick Degerman)

– Sensorene på bildet måler varmegjennomstrømming, temperatur og fuk-

tighet. (Foto: Marcus Olsson, Treteknisk)

Krav til materialgjenvinning blir bare vanligere, spår Geminors nor-

gessjef Kjetil Hausken. (Illustrasjonsfoto: Geminor)

Moelven-sjef Morten Kristiansen 

oppsummerer et halvår der Moelven 

blant anet har opplevd å selge hele 

pelletsproduksjonen og at Mjøstår-

net er blitt godkjent som verdens 

høyeste trehus. (Foto: Moelven)

Borregaard har solgt tømmer-

basert vanillin til mat-, drikke- 

og kosmetikkindustrien over 

hele verden siden 1962.

Bransjeguiden
Rubrikkannonse i  
formatet 33x52 mm bxh)
Pris: 4000 per år
Løpende avtale, som sies opp 
skriftlig av annonsør.

Nettannonsering
Ta kontakt for tilbud.
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Tre gir hotellgjestene i Mjøstårnet ro og fred. – Så er det interessant at du kan stå i attende etasje og se med 
kikkert på stubben der treet ble hugget, sier Øyvind Frich på Wood Hotel.

Av Georg Mathisen

Møblene er lokale, hotellsjefen er hentet fra Brøttum, og kunsten er fra rett over på den andre siden av Mjøsa. På veg-gene henger det nemlig teg-ninger av Eldar Vågan – mannen som i «Feil side av Mjøsa» skrev om hvordan han ville hjem til Toten etter ti år som brumunddøl. Men et for-hold til tre, det har han, også:– Eldar sier jo at på den andre si’a kjenner han hvert et tre og vet hvem som har «hatt seg» under akkurat det treet, smiler Øyvind Frich.
Mannen bak Wood Hotel er gudbrandsdøl og har følgelig et avslappet forhold til hva som er riktig og feil side av Mjøsa. Tre, derimot, det har han meninger om:

Kortreist
– Tre er med og gir deg en ekstra dimensjon. Byggemeto-den gir deg ro og fred her, og så er det veldig norsk. Alt vi gjør, har fokus på at det skal være kortreist. Det har også hatt litt å si i et bærekraftper-spektiv hvor politikerne snakker om miljøhensyn. Dette huset her er alt politikerne ønsker, satt ut i praksis, sier han.Frich snakker gjerne om hvordan Brumunddal og Moelv har verdens fremste miljø og kunnskap om å bygge alt som 

har med tre å gjøre. – Her er det mulighet for å eksportere mye kompetanse. Samtidig er dette stedet litt uvirkelig for en kaffe-koker fra Dombås, sier han.Frich’s begynte nemlig med bestefarens melkebu og senere kafé på Dombås og ble til en serie spise- og overnattingsste-

der langs E6 og riksvei 3 mellom Oslo og Trondheim.

Sjarmert av BuchardtDet var da Øyvind Frich arbeidet med etterarbeidet etter OL på Lillehammer – med lån som var gitt til hoteller i regionen før OL som skulle betales tilbake i etter-

www.oslofiner.noFrysjaveien 29 | Boks 164, Kjelsås | 0411 Oslo 
Tlf. 23 00 61 60 | Fax. 23 00 61 98 | post@oslofiner.no

Tradisjonsrik totalleverandør til trevare- og  innredningsbransjen  i over 50 år

• Hardtre og Snekkerfuru• MDF:  
	 standard 
	 fuktbestandig
	 grunningsfoliert
	 overfinért 
	 Valchromat ® gjennomfarget• Kryssfinér
•	 Melaminplater•	 Limfug 
	 benkeplater  
	 furu friskkvist og fingerskjøt kvistfri	 helstav
	 3-sjikt
	 komponenter 
•	 Trappeprogram
•	 Kantlist på rull•  Finér og Decoflex®

Din leverandør av:

Tre gir   ro og fred

Øyvind Frich forteller om en god start for Wood Hotel.

Salgssjef Bjørnar Bråthen (til venstre), hotellsjef Kari K. Liberg og eier 
Øyvind Frich ønsker velkommen til ro og fred i trehotell.

Frich’s har stoppesteder hele veien mellom Oslo og Trondheim. Det 
siste er nok det mest spektakulære.



•  Sagbruk og høvlerier
•  Trelastgrossister
•  Møbelprodusenter
•  Entreprenører og byggherrer
•  Produsenter av dører,  

vinduer, trapper, kjøkken og 
bad

•  Produsenter av listverk, gulv 
og innredningssnekkerier

•  Ferdighusprodusenter
•  Designere og arkitekter
•  Andre som arbeider med tre 

og deres nettverk
• Bransjens underleverandører
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