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Biosorbe inviger sin första enhet för Biofiberproduktion 

Torsdagen den 21 oktober inviger Biosorbe sin nya fabrik i Rottneros, Sunne. 
Bolaget, som bygger på en innovation från Kungliga Tekniska högskolan, 
sätter därmed en helt ny industri på den värmländska kartan. 

Biosorbe har tagit fram gröna och effektiva lösningar baserade på cellulosa och 
mikroorganismer för att sanera vatten och luft. De första applikationerna, som är ett 
resultat från forskning på KTH, är sanering av oljespill inom bland annat industri, 
vattenrening och transportnäring. Det unika biobaserade materialet bolaget tagit 
fram skapar även på sikt möjligheter inom bland annat byggindustrin.   

 Tack vare klustret Paper Province fick Biosorbe för två år sedan kontakt med 
Rottneros Bruk i Sunne, där vi valde att bygga vår pilotanläggning. Avgörande var 
närheten till skogen och den kompetens och infrastruktur som Värmland och 
Rottneros Bruk erbjuder. Med den nya produktionsanläggningen kan nu lansering av 
produkterna ske i industriell skala. 

– Vi upplever att Värmland blivit navet i den skogliga bioekonomin och vi vill vara 
med där det händer. Vi har byggt produktionsanläggningen på Rottneros område där 
vi effektiv utnyttjar deras spillvärme för att torka produkten, säger bolagets vd Lars-
Erik Sjögren. Genom Rottneros får vi även närhet till pappersmassa samt tillgång till 
kompetensen och resurserna i klustret via Regionen och Paper Province, fortsätter 
han. 

Ny industri skapar tillväxt i regionen 

Massabruket Rottneros i Sunne, som sedan länge haft ett starkt innovationstänk, ser 
mycket positivt på etableringen av den nya produktionsanläggningen.   

–  Vi vill vara ett nav i samhället för hållbara innovationer inom skogsindustrin. Vi är så 
mycket mera än bara ett ”Bruk”. Vi tycker det är bra om vår spillvärme kan användas 
då den annars går ut i tomma intet. Vi jobbar ju för att bli en hållbar del av samhället 
och vill gärna att andra drar nytta av våra restprodukter. Vi vill vara ett nav där andra 
företag kan blomma upp, säger Lennart Eberleh, vd på Rottneros. 

Planen är att fabriken i Sunne på sikt ska sysselsätta ett tiotal personer. Lars-Erik 
Sjögren ser framför sig en stor marknad för sanering av små och stora oljespill och 
även oljesanering ute i haven. 

– Det är med stor glädje och stolthet som Biosorbe idag på allvar startar 
produktionen och med det lansering av flera produkter till marknaden.  Med vår bas i 
Värmland vill vi hjälpa till att sätta Regionen på världskartan, säger bolagets 
ordförande Johan Bennarsten. 
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GreenAll som sugit upp spillolja 

 

För ytterligare frågor  

Lars-Erik Sjögren, VD Biosorbe, +46 708 44 35 27, les@biosorbe.com 
Johan Bennarsten, ordförande Biosorbe, +46 707 49 56 59, johan.bennarsten@biosorbe.com  

 

Om Biosorbe  

Biosorbe är ett miljöteknikbolag som tillsammans med KTH har utvecklat det patentsökta  

biomaterialet, GreenAll™, för effektiv och miljövänlig absorption av kolväten i luft, mark och vatten, vilket kan 
ersätta dagens plast- och oljebaserade alternativ men även rena där man idag inte har några alternativ. 
GreenAll™ absorberar effektivt oljor och kolväten i förorenat vatten och luft. De absorberande oljorna kan 
återanvändas eller brytas ned till ofarligt material samtidigt som det förorenade vattnet blir rent. Produkten är ett 
resultat av ett forskningsprojekt på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. som har utvecklats och nu 
kommersialiserats av Biosorbe, med fortsatt samarbete med KTH och även Karlstads 
Universitet. www.biosorbe.com  

  

 


