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Kan det finnes en sammenheng mellom økt oljeutvinning og reparasjon av ødelagte kroppsdeler? Ja! 

Svaret er skog. Fra trær kan man fremstille nanocellulose – et unikt materiale som potensielt kan  

brukes til mange forskjellige ting. Det å få mer olje ut av oljebrønnene og det å hjelpe kroppen til å 

reparere ødelagt vev etter sykdom eller ulykker er blant disse.  

 

Papir- og fiberinstituttet (PFI) i Trondheim har i mange år forsket på helt nye anvendelser av 

skogressursene, og forskning på nanocellulose har pågått der i mer enn ti år. PFI har med dette satt 

seg på kartet som en pådriver for forskning på nye anvendelser av nanocellulose, og er en kjent aktør 

i den internasjonale forskningsfronten. Forskningen går blant annet ut på å skreddersy nanocellulose 

til ulike formål. Men hvordan kan nanocellulose bidra til at kroppen reparerer seg selv? Og hvordan 

kan man få ut mer olje opp fra havets bunn ved bruk av nanocellulose? 

 

Først kan det være på sin plass med en liten forklaring på hva nanocellulose er og hvilke egenskaper 

materialet har: Nanocellulose er veldig tynne fiber laget av cellulose med diameter i nanoskala. En 

nanometer er omtrent like langt som en fingernegl vokser i løpet av ett sekund – det er med andre 

ord veldig smått. Hver fiber består av en bunt av cellulosemolekyler som sitter godt sammen. Dette 

kan sammenlignes med et tau som er sammensatt av mange tynne tråder. Fiberne er sterke, og dette 

bidrar til at planter kan vokse rett opp av bakken og stå oppreist. Nanocellulose er naturens eget 

nanomateriale. Det er helt ufarlig – vi spiser nanocellulose daglig ettersom det finnes i plantekost for 

eksempel gulrøtter. Selv om nanocellulose er veldig lite og tynt, så er det mye større enn 

enkeltmolekyler, og det er sterkere – akkurat som tauet er sterkere enn enkelttrådene. Overflaten er 

også spesiell;  den er veldig glad i vann! Disse egenskapene gjør at  dersom man har en liten mengde 

nanocellulose i vann så vil det bli veldig tyktflytende.  Overflaten er også spesiell på en annen måte: 

fibrene kan lime seg til hverandre uten at man bruker lim! Dette gjør at man kan bruke nanocellulose 

som bittesmå byggeklosser som limes sammen av seg selv til små byggverk.  

Så tilbake til oljeutvinning: Alle vet at oljeutvinning er viktig for Norge, men det mange ikke vet er at 

det i gjennomsnitt bare er 43 % av oljen som hentes opp fra våre oljereservoar i Nordsjøen. Resten 

blir liggende igjen på havets bunn. Dersom man øker utvinningsgraden med 1 %, så betyr det i 

størrelsesorden 270 milliarder kroner i økte inntekter (Referanse: Åm et al., ”Økt utvinning på norsk 

kontinentalsokkel”, Olje- og Energidepartementet, 2011). Samtidig  er det god miljøpolitikk å få mest 

mulig ut av allerede eksisterende oljebrønner.  På norsk sokkel drives olje ut ved å injisere sjøvann i 

oljebrønnene. Vannet skyver olje opp av de lettest tilgjengelige delene av reservoaret. Etterhvert 

strømmer vannet bare i disse banene, og man får ikke ut mer olje. Store deler av oljen ligger derfor 

igjen. Dersom man tilsetter nanocellulose, påvirkes viskositeten til vannet – det blir mer tyktflytende, 

og man kan oppnå et annet strømningsmønster. Olje fra nye områder av reservoaret kan dermed bli 

utvunnet. Arbeidet med økt oljeutvinning foregår i samarbeid med Univeristet i Stavanger og NTNU. 

 

Det kan høres utrolig ut at man kan bygge opp ødelagt kroppsvev med noe som har utgangspunkt i et 

tre. Men dette kan bli virkelighet i fremtiden. «Tissue engineering» handler om reparasjon av vev 

som er ødelagt ved sykdom eller skader, for eksempel et skadet kjevebein. Det dreier seg om å legge 

til rette slik at kroppen selv kan reparere det ødelagte vevet. Til dette trenger man tre ting: levende 



celler fra pasienten selv, næringsstoffer til cellene og  et slags stillas som cellene kan feste seg på, slik 

at de kan danne vev. Vi bruker nanocellulose til å lage stillaset! Et vanlig stillas må ha de rette 

dimensjonene for at det skal kunne brukes, og den rette styrken for å tåle belastningene det utsettes 

for uten å klappe sammen. På samme måte må cellenes klatrestativ ha dimensjoner og styrke 

tilpasset dem. En spesiell type celler, stamceller, kan utvikle seg til ulike vevstyper som sene, brusk, 

muskel eller bein. Hva slags type vev du får vil avhenge av omgivelsene til cellene – omgivelsene 

dikterer utviklingen av stamcellene til ulike vevstyper. PFI jobber med å bygge cellenes klatrestativ 

ved å sette sammen byggesteiner av nanocellulose på de rette måtene. I dette tilfellet får vi hjelp av 

fibrenes evne til å lime seg sammen av seg selv. Dette arbeidet gjør vi i samarbeid med Universitetet i 

Bergen der de er eksperter på stamceller og tissue engineering. I fremtiden ser vi for oss at vi kan 

benytte en 3D-printer til å lage et stillas med rett fasong. Slik kan vi designe og dyrke frem det vevet 

som pasienten trenger og bruke det inn i kroppen. Etter hvert vil det dannes nytt vev inne i kroppen 

– for eksempel en del av et kjevebein. 

 

Mye av den grunnelggende forskningen hos PFI på nanocellulose gjøres i prosjektet The Norwegian 

Nanocellulose Technology Platform (NORCEL). Prosjektet finansieres av Forskningsrådet og ledes av 

PFI med partnerne NTNU, Universitetet i Stavanger (UiS), Universitetet i Bergen (UiB), 

Østfoldforskning, CNR-ISTEC (Italia), Norut, Innventia (Sverige) og NorFab (Norwegian Micro- and 

Nanofabrication Facility). PFI gjennomfører i tillegg en rekke andre forskningsprosjekter innen temaet 

nanocellulose, både av grunnleggende og anvendt karakter. Interesserte kan lese mer om dette på 

følgende nettside http://www.pfi.no/New-Biomaterials/Projects/. 
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Figur 1: Nanocellulose: Naturens eget nanomateriale. 



 

 
Figur 2: Cellenes stillas – bygget av nanocellulosebyggeklosser. 

  



 

 

 

 

Figur 3: Sentrale PFI-forskere innen nanocellulose. Fra venstre Gary Chinga Carrasco, Ellinor Bævre 

Heggset og Kristin Syverud (prosjektleder NORCEL). 


