
FRÅN OLJA 
TILL PELLETS
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Arctic Paper i Grycksbo levererar gra� skt � npapper till hela världen. 
Tidigare drevs produktionen med olja, men nu är energikällan pellets. Scandbio har 

varit med på pappersbrukets resa till en mer hållbar verksamhet. 
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Det papper som produceras hos Arctic Paper i Grycksbo är idealiska 

för kreativ design inom en mängd olika användningsområden 

som bokproduktion, reklam och kontorsmaterial. Huvuddelen av 

produkterna går på export till bland annat England, Tyskland och 

Polen. Förutom att leverera högkvalitativt papper, har företaget som 

målsättning att bli Europas mest miljövänliga pappersbruk. 

– Det absoluta målet för vårt miljöarbete är att våra industriella 

processer ska ha minsta möjliga inverkan på miljön, säger Lars Söder-

blom, Inköpsansvarig på Arctic Paper i Grycksbo.

FÖRNYBAR KONVERTERING
2008 gjorde Arctic Paper en stor omställning i verksamheten av både 

miljömässiga och ekonomiska skäl. Oljan som drev tillverkningen 

byttes ut mot en förnybar bioenergikälla – pellets. Scandbio har haft 

ett långt samarbete med Arctic Paper och är en av leverantörerna som 

var med från start.  

ANALYSERADE PELLETS 
De högt ställda miljömålen, innebär också att kraven på pelletskvali-

teten är höga. För att få bästa möjliga resultat, utför Arctic Paper 

kontinuerliga analyser av energiinnehållet och kontrollerar fuktighet, 

askhalt och sammansättning på de pellets som levereras. Energin 

från pelletsen genereras sedan i en ångpanna med kapacitet på 50 MW 

för biobränslen.

NATURLIGA AFFÄRER
Hög och jämn kvalitet är något som alltid har kännetecknat 

produkter från Scandbio. Och just därför har vi fått möjlighet 

att vara med i Arctic Papers strävan att skapa hållbara affärer 

med hjälp av naturlig energi. 

FAKTA

ARCTIC PAPER

ANSTÄLLDA: 400

PRODUKTIONSKAPACITET:
265 000 ton per år

PELLETSFÖRBRUKNING:
58 000 ton per år. Scandbio levererar cirka 
25 000 ton per år till bruket i Grycksbo. 

SCANDBIO

ANSTÄLLDA: 160

FABRIKER:
7 i Sverige och 1 i Lettland.

PRODUKTION:
650 000 ton biobränslen per år med en 
omsättning på cirka 1000 M SEK.

Vi försörjer industrier, kommunal och 
statlig verksamhet, lokala entreprenörer 

och privata hushåll med 100 % förnybar 
energi. Det är hållbart, ekonomiskt och 
tillförlitligt och det är vi stolta över. 
Bra för miljön. Bra för kommande 
generationer. Bra för dig.
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