
Veivalg for det grønne skiftet

Hos Ranheim Paper & Board arbeider et stort mangfold av yrkesgrupper.

Vår samfunnskritiske bedrift er bemannet døgnet rundt, hele året, av dyktige fagoperatører  
og fagarbeidere. Sammen med ingeniører, økonomer, salgspersonell, logistikkmedarbeidere  
og øvrig administrasjon utgjør disse til sammen 200 ansatte.
 
Vi er stolte av å kunne fortelle at vi er godkjent lærebedrift innen syv ulike yrkesfag,  
og ønsker å være en bedrift som bidrar til at flere yngre velger å utdanne seg innen yrkesfag.

Sameksistens mellom grønn industri og et lokalmiljø i vekst er ikke bare viktig for  

bydelen Ranheim, men også for Trondheim og vår region.  

 

Vi trenger tusenvis av arbeidsplasser i Norge, og det vil kreve at grønn og fremtidsrettet 

industri kan vokse i takt med sine omgivelser, også der det bor mennesker.

Dette er Sara,
hun jobber som mekaniker

Dette er Alex,  han jobberi administrasjonen

Dette er Jon, han jobbersom operatør

Ranheim Paper & Board har siden 1981 benyttet 100 % innsamlet bølgepapp som råstoff  
til vår papirproduksjon. Hvert år forvandles 125.000 tonn brukte innsamlede bølgepappkasser  
til nye høykvalitetsprodukter i papir og massivpapp gjennom fabrikken.  
Dette volumet tilsvarer over 50 % av bølgepappen som samles inn i Norge hvert år.
 
Våre papirkvaliteter brukes til ulike industrielle formål. Ett av hovedproduktene er  
laminatpapir som brukes til bygningsplater for eksteriør og interiør. Vi produserer også  
ulike papirkvaliteter til emballasjeindustrien, her kan nevnes posepapir, papirhylser,  
bølgepapp og andre spesialiteter.
 
Emballasjefabrikken produserer i hovedsak emballasjeløsninger til fiskeindustrien,
hvor hovedmarkedene er fryseemballasje til makrell, sild og lakseprodukter.
Vi produserer også emballasje til klippfisk, saltfisk, fersk fisk, skalldyr og annen sjømat,
samt industriemballasje til ulike formål.

Samtlige produkter som er produsert på Ranheim Paper & Board kan tas i retur og  
resirkuleres til nye produkter. Dette er sirkulærøkonomi i praksis. 

DETTE ER

DENNE KAN 

RESIRKULERES



Vi har et stort engasjement for 
idrett og kultur på Ranheim. Dette har vi 
hatt siden Folkets Hus ble bygget helt tilbake 
i 1898 og etableringen av Ranheim Idrettslag i 1901.

Både tomter til etablering og materialer til bygging 
ble donert av fabrikken til de ulike formålene, slik at datidens 
Ranheims beboere kunne utøve idrett og kultur på fritiden.

Også tomt til Ranheim Kirke ble avhendet fra fabrikkens eiendom i sin tid.

Ranheim Paper & Board skal være en viktig bidragsyter til lokalmiljøet  
også i årene som kommer. 

Ranheim  
Paper & Board 
har over 200 

ansatte

Ranheim  
Paper & Board 

bidrar med over 
62 millioner 

i skatter  
og avgifter

Bidraget vårt 
til verdiskapning 

i Norge er på 
170 millioner 

kroner

 Vårt samfunnsbidrag er betydelig 
 – og vi ønsker å øke det!

Vårt bidrag til verdiskapingen i Norge er i dag på mer enn  
170 millioner kroner, et tall som kan øke til nærmere  
250 millioner om noen år.  

I dag bidrar vi med 60-70 millioner kroner i skatter og avgifter, 
noe som gir nesten 600 elevplasser i grunnskolen,  
130 sykepleiere eller 75 km med asfalt på veiene.  

Om fire-fem år kan vi skape verdier som tilsvarer mer enn 
 800 elevplasser, 180 lærere eller 100 km asfalt.  

  Vi kjøper en betydelig andel av varer  
   og tjenester både lokalt 
    og regionalt. 
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• Vi i Ranheim Paper & Board AS er et eksempel på det grønne skiftet, og 
   bidrar med bærekraftig verdiskaping for Ranheim, Trondheim og Trøndelag.

• Vi kan få verdens grønneste produksjon av papir og emballasje på Ranheim, 
   basert på resirkulering og grønn energi i produksjonen.

• Vår modell er sirkulærøkonomi i praksis:  
   I verdikjeden kan alle råvarene og produktene gjenvinnes.

• Vi er en betydelig aktør innenfor resirkulering  
   av papp. Vår ambisjon er å øke produksjonen  
   til et nivå der volumet Ranheim 
   kan håndtere tilsvarer all 
   brun papp i Norge.


