
 
1 

 

 



 
2 

 

 

 Utbildning Processteknik  
 
 

 

Yrkesutbildningen processteknik är en 2-årig certifierad utbildning som ger dig generella 

grunder till att kunna arbeta inom processteknisk verksamhet med inriktning mot 

skogsindustrin, främst massa- och papperstillverkning. Utbildningen hålls på Karlstads 

teknikcenter som befinner sig på Lamberget inom Valmets industriområde.  

Förutom de kompetenser som arbetsgivarna eftertraktar ger även utbildningen, tillsammans 

med pappersbruken i Värmland och i Sverige, hjälp att få en fot in i branschen. LIA (lärande i 

arbete) är studerande ute på arbetsplatser i olika bruk. Utifrån LIA blir det betydligare enklare 

och snabbare för nyexaminerade studenter att komma in i arbetet.  
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NORDIC PAPER SÄFFLE   

HÅLLBARHET- ETT BRETT ANSVARSTAGANDE  

  

Nordic Paper är världsledande på tillverkning av Greasproof papper och Kraftpapper och finns i både 

Sverige och Norge på fyra orter inom en radie av 25 mil. Säfflefabriken, ett av de fyra bruken, producerar 

cirka 50 000 ton Natural Greaseproof papper per år. Drygt 90 procent av produktionen exporteras till 

cirka 80 länder över hela världen. Natural Greaseproof-pappret kan användas på en mängd olika sätt. De 

viktigaste användningsområdena är bakformar och bakplåtspapper samt papper till livsmedelshantering 

med höga krav på hygien. Nordic Paper Säffle grundades 1883 och i dagens läge har 188 anställda.  

Som studerande till processtekniker inom papperstillverkningsbransch på Karlstads Teknikcentret är jag 

mycket nyfiken över hur företaget efterlever de hårda kriterier som sätts av myndigheterna samt 

utvecklas hållbart genom att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov.  

 

Som man kan ta reda på, på företagets webbsida, tar Nordic Papper hållbarhetsfrågan som högsta 

prioritet: ”Vi anser att ett hållbart företag är ett medvetet företag som har vetskap om sin egen påverkan 

på omgivningen. För att bli ett mer hållbart företag behöver vi kontinuerligt arbeta med att öka Nordic 

Papers positiva effekter och minska vår negativa påverkan ur ett långsiktigt perspektiv. Därför ska vi 

alltid överväga konsekvenserna av våra handlingar och fråga oss själva hur vi kan bli 

bättre.” [www.nordic-paper.com]   

 

 
 

Företaget vill vara den naturliga ledaren inom specialpapper. För att kunna förverkliga denna vision är 

hållbarhet en förutsättning och därmed en viktig strategisk parameter i verksamheten. Därför bedriver 

bruket ett kontinuerligt arbete med att uppdatera och inkludera hållbarhet i affärsutveckling och bidra 

till att fler kunder väljer pappersbaserade alternativ för att minska sin plastanvändning.  

”VI JOBBAR EFTER LEDORDEN NÄRA, NATURLIGT OCH PREMIUM. Vårt papper finns nära, 

nästan överallt i människors vardag och vi är nära våra kunder rent affärsmässigt. Våra produkter är 

också tillverkade av naturliga råvaror som finns nära oss. I snitt transporteras virket vi använder i vår 

produktion inte längre än 6,5 mil. Vi är en leverantör av premiumprodukter. Vi har också högt ställda 

ambitioner att vara en god aktör i vår närmiljö och en god arbetsgivare för våra medarbetare.” 

[www.nordic-paper.com] 

 

http://www.nordic-paper.com/
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Den här resan mot att bli ett mer hållbart företag inkluderar olika hållbarhetsaspekter:  i produktionen, i 

den sociala aspekten, i den ekonomiska och i det som gäller klimat/miljö. Dock är det svårt att 

klassificera de olika företagets agerande enligt de aspekterna eftersom flera hållbarhets agerande passar 

i flera av de fyra citerade aspekterna.  

 

Hållbarhet i Produktionen  
Företaget huvudprodukten, Greasproof pappret, är fett resistent, helt återvinningsbart och tillverkat utan 

tillsatta fluorkemikalier, PFAS eller andra främmande ämnen. Istället för att tillsätta PFAS som är 

hälsofarliga bearbetas cellulosafibrerna kraftigt under en längre tid. Det ger en naturlig barriär av ren 

cellulosa utan hälsovådliga fluorkemikalier.  

Som alla pappersföretag använder företaget stora mängder vatten och energi i produktionen och därför 

arbetar man kontinuerligt för att säkerställa att ha en effektiv vatten- och energiförbrukning. I 

produktionen åter används och renas i stort sett allt processvatten och en del av värmen i torkpartiet på 

pappersmaskinerna återvinns för att värma den ingående luften som används i själva torkprocessen.  

Under år 2020 ser företaget fram att fortsätta arbetet med processorienterade 

verksamhetssystem som bidrar till enhetlighet och effektivare arbetssätt, och 

dokumenthanteringssystem som gör det lättare att hitta och göra rätt och därmed arbeta effektivt. I det 

syftet har man nyligen bytt brukets intranät till ett modernt och molnbaserat intranät som heter Kronan.   

Nordic Paper Säffle jobbar vidare på automatisering och digitalisering av pappersmaskinerna. ”Under 

sommaren 2019 inleddes arbetet med att automatisera 500 fettsmörjpunkter och 230 mätpunkter och 

koppla dessa till SKFs onlinesystem IMx. Maskinerna kommer att fjärrövervakas och data analyseras 

vid SKFs Rotating Equipment Performance Centre i Göteborg.” (https://www.svenskverkstad.se/skf-

far-order-fran-nordic-paper).  

 

Den sociala aspekten  
 

Företaget understryker på sin webbsida att man strävar efter att ha en arbetsplats fri från olyckor, med 

hög frisknärvaro och med minimala säkerhetsrisker och trots de fina siffrorna är man inte nöjd ännu att 

man till exempel inte nått målet vad det gäller antalet olycksfall på arbetsplatsen.  Därför, varje år, 

erbjuds medarbetarna interna och externa utbildningar. Under 2019 gick 98,5 procent av medarbetarna 

säkerhetsutbildning. Det erbjuds dessutom gym, företagshälsovård och friskvårdsbidrag som stimulerar 

till en rörlig och hälsosam fritid. Till exempel har bruket en konvention med Säffle Hälsocenter Etage 5 

där kan medarbetare gymma gratis och få vård.  

 

Dessutom har bruket andra sociala utmaningar som jämställdhet och eliminera trakasserier. Då läggs 

det allt kraft och energi för att uppnå förbättringar. Till exempel Nordic Papers styrelse består nyligen 

till 80 procent av män, vilket är en förändring jämfört med 2018, då 100 procent av styrelsen utgjordes 

av män.  

 

Den ekonomiska aspekten  
Som alla koncernensbruk ligger Säffle produktionsanläggningen på en liten ort. Detta gör företaget till 

en stor arbetsgivare i området och bidrar till en stor del av medborgarinkomst samt skatteintäkter till 

kommunen. Företaget skapar både direkta och indirekta arbetstillfällen och stöd till olika lokala 

organisationer, projekt och föreningar samt bidrar med olika sponsringar. vilket innebär att bruket har 

ett ansvar att man trivs där man bor och har möjlighet att växa och på så sätt bidra till en livskraftig 

landsbygd samt hållbar och väl fungerande vardag. Dessutom samverkar bruket med leverantörer (ved, 

https://www.svenskverkstad.se/skf-far-order-fran-nordic-paper
https://www.svenskverkstad.se/skf-far-order-fran-nordic-paper
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kemikalier, energi, logistiklösningar …etc.) med verksamhet så nära enheten som möjligt. Därför är 

majoriteten av leverantörerna från Skandinavien (ungefär 80 procent).  

Detta antagande för att delta och bidra i välfärdssamhället talkas i faktum att företaget har inga konton 

i så kallade ”skatteparadis”.  

 

 

Hållbarhet gällande miljö/klimat  
Nordic Paper tillverkar långsiktigt hållbara produkter som är nedbrytbara och som är ett alternativ till 

många andra produkter med liknande applikationsområden på marknaden. Den förnyelsebara 

trädråvaran kommer från skogsägare i närheten av bruket. Man tar hand i princip om alla restprodukter 

från verksamheten och återvinner både kemikalier och energi samt renar allt processvatten innan det 

återförs till älven.  

 

Pappret har förmåga att återgå till naturen när det inte längre kan komma till fysisk användning. I en 

värld där plast i naturen och i haven är ett växande problem är detta en viktig aspekt – att använda saker 

och material som inte bygger allt större svårigheter i framtiden.  

Man ser fram också att parterna har så mindre påverkan på miljön som möjligt så i de nya 

förhandlingarna ser man till, i den mån det går, att leverantörerna kör fordon med hög miljöstandard. I 

de krav man ställer på transportörerna finns med att alla fordon som lägst ska ha Euroklass5-motorer.  

Globalt jobbar Nordic Paper för att FN:s agenda 2030 mål nås då jobbas hårt för att begränsa utsläppen 

av klimatgaser för att klara att hålla sig inom en höjning av temperaturen på maximalt två grader. 

Däremot bidrar företaget, lokalt, till färdplan fossilfritt Sverige så att Sverige skulle bli en av världens 

första fossilfria välfärdsnationer. År 2019 var företagets fossilandel av alla bränslen endast 1,2 procent 

och andel biobränsle var 98,2 procent.  

 

För att involvera och engagera alla medarbetare i hållbarhetsarbetet har verksamheten under 2019 

utvecklat en miljöutbildning med brett perspektiv på miljöfrågor och med avstamp i lokala krav och 

förutsättningar. Deltagandet i utbildningen uppgick till hela 99%.  

 

Hållbarheten och framtiden  
”Att vi har en produktion som baseras på biobaserade och förnyelsebara råvaror innebär inte att den är 

problemfri eller utan negativa aspekter. Vetskap om vår positiva och negativa påverkan på omgivningen 

ur miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter är viktigt för att vi ska kunna utveckla och förbättra 

vår verksamhet.”-----” Det finns fortfarande möjligheter att minska såväl våra direkta som indirekta 

utsläpp. Vi ser att framtiden är ljus för oss som aktörer inom skogsindustrin, men också att det är vårt 

ansvar att bli så bra vi någonsin kan när det gäller resursanvändning, effektivitet och 

säkerhet.” [www.nordic-paper.com].  

  

  

                                                                                                                                                       

                                                        

 

 

 

Text: Mohammed Alaoui       

http://www.nordic-paper.com/
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Lilla Edet och stora Essity 

Det fanns redan under sena 1800-talet papperstillverkning i Lilla Edets bruk, men det var först på 

1940-talet som pappersbruket började tillverka så kallat kräppat papper, eller som det annars kallas; 

mjukpapper. Kräppningen innebär helt enkelt att pappret förskjuts och ’veckas’, och därmed blir till 

det karakteristiskt mjuka och fluffiga pappret som vi känner igen som bland annat toalettpapper.   

 

 

 

Edets bruk var till en början ensam tillverkare i Sverige av denna nymodighet, och det tack vare att en 

av de dåvarande ägarna, K Olle Haeger reste till USA för att studera de nya teknikerna inom 

papperstillverkning. Idag hittar man i bruket tre pappersmaskiner för mjukpapper, och årligen 

produceras runt 100.000 ton mjukpapper.  

I Edets bruk började de tidigt med att använda returfiber i sina produkter och nu, mer än 50 år 

senare är mer än 80% av fibrerna i deras produkter återvunnet. Som många andra bruk arbetas det 

kontinuerligt för att minska utsläpp av farliga kemikalier samt att ta tillvara på så mycket som möjligt 

inom produktionsledet. På Naturvårdsverket hemsida skildras de olika utsläppsnivåerna som kommer 

från bruket och under de redovisade åren 2007 och framåt är nästan samtliga nivåer i en 

nedåtgående trend vilket är klart positiva besked ut miljösynpunkt.  

Sedan 2017 återfinns Edets bruk under Essitys fana, som är ett av världens ledande hygien- och 

hälsoföretag. Bruket följer Essitys mål och riktlinjer för sina hållbarhetsmål där de visualiserar sitt 

arbete som ett cirkulärt kretslopp, både för den humanitära aspekten såsom deras miljöarbete. De 

arbetar efter FNs hållbarhetsmål där de valt att lägga extra fokus på mål som involverar 

välbefinnande hos människor, att ha en ansvarsfull konsumtion och produktion i alla led samt att de 

arbetar för en bättre miljö. Bland annat har de ett pilotprogram som går ut på att hjälpa producenter 

att återvinna pappershanddukar så de åter igen kan bli mjukpappersprodukter.   
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Ett annat program som Essity leder är Essentials Initiative som går ut på att lära ut om vikten av god 

hygien och hur det förknippas med en god hälsa. Arbetet är brett och i ena även undervisas 

exempelvis unga flickor om intimvård, samtidigt som de tillhandahåller undervisning inom 

professionell hygien för att sträva efter en bättre patientsäkerhet inom vårdsektorn.  

 

Och aldrig tidigare i modern tid har hygien och hälsa varit så mycket på tapeten som i dagsläget med 

den pågående pandemin som utbreder sig över hela världen.   

Essity har förutom att öka produktionen av toalettpapper även anordnat nya produktionsled för 

ansiktsmasker för att hjälpa till att bemöta den ökade efterfrågan på skyddsutrustning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Malin Bryggegård 
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Ett bruk för framtiden? 

 
Miljöredovisningen för Skoghalls bruk 2017 beskriver bruket som en av världens största producenter 

för livsmedelskartong. Skoghalls bruk tillhör Stora Enso koncernen och är som namnet antyder 

belägen i den lilla bruksorten Skoghall i Hammarö kommun.   

Bruket öppnade första gången sina dörrar 1917 och var då en sulfitfabrik ägd av Uddeholm. Under 

åren har bruket ändrat riktning och är idag ett integrerat bruk med både sulfatkokare och CTMP 

anläggning. Den förnybara råvaran som används är gran och tall men vissa kvaliteter kräver även att 

eukalyptusmassa köps in.   

Råvaran som levereras kommer från Stora Enso Skog som ingår i samma koncern. De säkerställer 

bland annat att veden inte är genetiskt modifierad och att majoriteten av veden kommer från 

närområdet.   

Ca 770 anställda arbetar med att framställa brukets produkter CKB och huvudprodukten 

vätskekartong. CKB är en kartong som används till torra och frusna livsmedel medan vätskekartongen 

som produceras används till bland annat mjölk och juiceförpackningar. Produktionen sker på 2 

kartongmaskiner, KM 7 och KM 8.  

Tillverkningsprocessen är resurskrävande och ca 100 000 kubikmeter vatten används per dygn på 

bruket enligt en artikel i tidningen Industripress. Vattnet tas från den närliggande sjön Vänern och 

används i hela processen från stock till färdig kartong. Där möjlighet finns i processen återanvänds 

vattnet.  

Innan vattnet återvänder till Vänern renas det genom sedimentering, biologisk rening och kemisk 

fällning för att säkerställa att inga skadliga ämnen påverkar den närliggande miljön.  

Tillverkningsprocessen är resurskrävande även när det kommer till elenergi. Fabriken är 

självförsörjande på el till ca 30 % genom att leda ånga till 2 mottrycksturbiner.  

Bruket har de senaste 20 åren investerat över 10 miljarder kronor för att öka produktionskapaciteten 

och efterfölja uppsatta miljömål. Med en konstant utveckling och en förnybar råvara tycker 

undertecknad att Skoghalls bruk är ett företag för framtiden!  

 

  

 

 

Text: Lucas Safferson 
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Mindre utsläpp och högre produktion på Billingsfors bruk 

 
Intill Laxsjön i Dalsland befinner sig Billingsfors bruk, ett av Sveriges minsta integrerade sulfatbruk 

som producerar bland annat oblekt, miljövänligt tunnpapper till stålindustrin samt Spantex som är 

ett impregnerat papper till möbelindustrin. Bruket ingår i affärsområdet Industrial Solutions som 

tillverkar ett brett sortiment av produkter och material som vanligtvis används i 

tillverkningsprocesser. Precis som andra bruk runtom i Sverige arbetar Billingsfors bruk aktivt med 

hållbar utveckling genom att följa sin koncerns riktlinjer för hållbarhet.  

Koncernen Ahlstrom-Munksjö AB som Billingsfors bruk tillhör, strävar ständigt efter 

miljöförbättringar inom olika områden: leverantörskedjan, energi- och vattenförbrukning, avfall samt 

koldioxidutsläpp. På deras hemsida skriver de bland annat att de vill minska utsläppsintensiteten i 

deras energisystem. För att uppfylla deras koldioxidmål arbetar de med att minska på 

koldioxidutsläppet med 2% per produktion varje år från och med år 2018.  

År 2018 bestämde Ahlstrom-Munksjö att den miljömässiga prestandan skulle förbättras på 

Billingsfors bruk, vilket ledde till att sodapannan skulle byggas om. Ombyggnationen ger en 

förbättrad processförbränning, vilket ger minskande av koldioxidutsläpp. Utöver miljösynpunkten ger 

ombyggnationen bruket ekonomiska fördelar såsom lägre underhållskostnader och utökad 

produktion av massa- och isoleringspapper. Investeringen uppgick till cirka 23 miljoner EUR och det 

slutgiltiga investeringsbeslutet är villkorat av ett nytt miljötillstånd.   

 

  

 

 

 

Text: Sara Engelbrekt  
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Stora Enso Nymölla – Multi Copys hemmaplan 

 

 
I en bruksort utanför Bromölla ligger ett av Stora Enso koncernens Bruk. Läget valdes till grund av 

virkesöverskottet som fanns i denna delen av landet men även för att det är kort väg till den 

europeiska marknaden.  

Det gamla bruket som var ett dotterbolag till Hylte Bruk startades 1962, men inte fören 10 år senare 

startade den fösta pappersmaskinen. Hylte bruk köptes sedan 1987 av Stora Enso koncernen och 

därmed blev nymölla bruk också ett utav Stora Ensos Pappersfabriker.  

Stora Enso Nymölla Bruk ligger 2 mil öster om Kristianstad i Bromölla kommun. Bruket tillverkar 

pappersmassa enligt magnefitmetoden- vid kokning av flisen används magnesiumbisulfit och därför 

kallas massan magnefitmassa. Kokningen sker satsvis och ett kok tar cirka 8 timmar.   

Det framställs även obestruket finpapper. Alltså pappersmassa för att sälja till andra pappersfabriker 

och vanligt vitt skrivpapper. I kundbasen finns exempelvis några utav Europas största 

pappersgrossister och kontorsvaruåterförsäljare.  Produktionskapaciteten är 340 000 ton 

pappersmassa till försäljning och 485 000 ton finpapper. Nymölla bruks kändaste produkt är Multi 

copy papper som säljs över hela världen.  

Multicopy är anpassat för alla typer av kontorsmaskiner, den finns i färgad och svartvit utförande. 

Multicopy Zero är koldioxidneutralt, det betyder att Nymölla bruk har klimatkompenserat för alla 

fossila växthusgaser som produktionen har orsakat under sin tid. Enligt Nymöllas miljörapport från 

2018 klimatkompenserar Nymölla bruk genom stöd till tre projekt. Grundvattenbrunnar i Afrika, 

Soldrivna spisar i Kina och biogasanläggningar i Vietnam.   

 

Text: Johan Hedlund 
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Metsä Tissue Mariestad, Katrinefors bruks stora satsning   

 
 

År 1765 grundades Katrinefors bruk av en man vid namn Anders Rodin som namngavs efter hans fru. 

Med brukets två Cresentformer tissuemaskiner tillverkas främst toalett, hushållspapper och 

torkrullar för industri med hjälp av returfibrer (redan använda fibrer), långa samt korta färskfibrer 

och wellpapp returer.   

På fabriksområdet ligger även ett fjärrvärmeverk som rejekt (träbitar och annat material som inte är 

önskvärt att ha längre fram i processen) från bruket förs via press och blir bränsle för Katrinefors 

partner KKAB samägda ång- & kraftverk. Vid arbete med returfibrer tillkommer avsvärtningsslam, 

som med hjälp av värmeverket minskar brukets avfall med 90%. Processen alstrar också el och 

invånarna i Mariestad får ta del av överskottsvärmen som utnyttjas fullt ut i form av fjärrvärme. 

Denna process har lett till avsevärd minskning av CO2 förklarar Metsä Tissue på deras hemsida.  

På Metsä Tissues pressmeddelande 12.9.2019 talade dem om hur dem har tänkt med sitt Future Mill-

program. Syftet med detta program är att på lång sikt öka mjukpappersverksamhetens 

miljöprestanda och industriella effektivitet, och har som mål till 2030 att vara ett helt fosilfritt 

pappersbruk. Enligt Metsä Tissues CEO Esa Kaikkonen är dem den enda mjukpappersproducenten 

med starka rötter i nordens egna skogar. En stor vikt läggs på att skapa högklassigt mjukpapper av 

ren nyfiber som växt i närheten av kunder och konsumenter. Samma dag som pressmeddelandet 

blev offentligt påbörjade Metsä Tissue en miljötillståndsprocess samt en inledande 

genomförbarhetsstudie tänkt frambringa förutsättning att produktionen ska bli dubblerad. När och 

om denna blir godkänd förväntas första investeringen då ligga runt 2,5 miljarder.    

På Metsä Tissues egna hemsida beskrivs det att detta skulle innebära en helt ny linje med allt från 

lagring av ny nyfibermassa, pulper, en helt ny pappersmaskin (PM37), baspapperslager, konvertering, 

och ett nytt lager för färdigvaror till utlastning. Två nya byggnader kommer allt detta befinna sig i 

som kopplas samman med en baspapperstransportör. Runt industriområdet finns bostadsområden, 

och för att dämpa bullret kommer det anläggas en drygt 5 meter hög bullervall.   

TextrutaAllt detta kommer leda till en ökad produktion men med hjälp av smart planering, leda till en 

minskad transport inom industriområdet. Strävan bolaget har med ansökan är att minimera all 

påverkan på omgivande miljö till största möjliga grad. Den miljöpåverkan som blir kvar då är brukets 

energianvändning och det renade vattnet från den interna reningsanläggningen släpper ut i Vänern.   

 

 

Text: Petter Ryman 
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”Hållbarhet i varje fiber” – Smurfit Kappa Piteå 

 

 

 

Smurfit Kappa är en global koncern som finns i 35 länder med 46 000 anställda. Men vi ska ta oss 

norr ut i Sverige till Piteå där Smurfit Kappa har Europas största kraftlinerbruk. Här arbetar ca. 510 

anställda med att producera 700 000 ton kraftliner om året. Produktionen består av 80% nyfiber och 

20% återvunnen fiber från wellpapplådor.  

På Smurfit Kappa Piteå finns 2 pappersmaskiner; den ena producerar ytvit kraftliner, vilket betyder 

att ena sidan är vit och den andra är brun och den andra pappersmaskinen producerar endast brun 

kraftliner.  

Mellan 2005 och 2006 gjorde fabriken sin största enskilda investering genom att bygga en 

biobränslepanna där de bränner restprodukter från produktionen som bark, slam och plastrejekt till 

energi. Detta tillsammans med deras sodapanna möjliggör att de kan hålla en hög produktion 

samtidigt som de håller koldioxidutsläppen låga. Biobränslepannan och sodapannan står för 55% av 

elen som fabriken förbrukar.  

När fabriken går under normal drift så använder fabriken inga fossila bränslen och de mäter väldigt 

noga utsläppen som de har så de håller sig inom miljökraven. 99% av de utsläppen som man kan se 

från fabriken är endast vattenånga, då de renar sina utsläpp så bra.  

Smurfit Kappa Piteå står också för ungefär 95% av fjärrvärmen i Piteås kommun, vilket motsvarar 

3700 fastigheter.  

Vill ni veta mer om Smurfit Kappa som koncern eller bruket i Piteå så kan man gå till deras hemsida: 

Smurfitkappa.com 

 

 

 

Text: Philip Jansson 
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BillerudKorsnäs Gruvön   

 

 

 

BillerudKorsnäs Gruvön ligger i Grums, 3 mil utanför Karlstad. Här tillverkas fluting, liners, 

kraftpapper, säckpapper, formbart papper, vätskekartong, cupstock samt avsalumassa. På Gruvön 

finns även ett utvecklingscenter med expertkunskap inom förpackningsoptimering.   

På sin hemsida skriver BillerudKorsnäs att förpackningsmaterialet och -lösningarna som de levererar 

utmanar traditionella förpackningar för en hållbar framtid. Största delen av de förpackningar som 

tillverkas är av icke-förnybart material, till exempel plast, och de bidrar till mer koldioxidutsläpp än 

den globala flygindustrin. Endast tio procent av dessa förpackningar återvinns. Resterande bränns, 

läggs på deponi eller hamnar i naturen. BillerudKorsnäs arbetar för att förändra detta, genom att 

använda förnybara fibrer som kommer från ansvarstagande leverantörer. Detta görs genom att 

skapa förpackningar som inte bara skyddar mat utan att även skapa förpackningar som kan 

återvinnas och användas på nytt.  

BillerudKorsnäs har en stor möjlighet att driva förändringen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi 

som utgår från förnybar och återvinningsbar råvara från skogen. För att detta ska bli möjligt måste 

förändringen drivas där de har störst chans att påverka. Några av de hållbarhetsinsatserna som är i 

fokus de närmsta åren är klimatpåverkan, hållbarhetsfundament, hållbarhetsmål och framtidens 

material.   

BillerudKorsnäs har långsiktiga klimatmål som gäller både den egna produktionen och värdekedjan. 

Idag är den egna produktionen 97 % fossilfri och för att målen ska nås så behövs även de tre sista 

procenten fasas ut. Den största källan till koldioxidutsläpp i värdekedjan är inköp av kemikalier och 

transporter. Målet är att senast 2030 nå en fossilfri produktion och en minskad klimatpåverkan från 

transporter och inköp.  
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Resurser satsas i flaggskeppsprojekt för att möta de höga hållbarhetskrav som finns och genom detta 

skapa nya lösningar som kan ersätta fossilbaserat material så som plast, glas och aluminium.     

På sin hemsida berättar BillerudKorsnäs att ett av flaggskeppsprojekten är Paper Bottle-projektet 

som är ett samarbetsprojekt som drivs tillsammans med flera olika aktörer inom barriärer, design 

och teknik. Projektet handlar om att skapa världens första 100 procent återvinningsbara och 

biologiskt nedbrytbara pappersflaska för kolsyrade drycker. Den första prototypen skapades 2013 av 

innovationsföretaget ecoXpac, nu gemensamt ägt av BillerudKorsnäs, och sedan dess har projektet 

utvecklas. Målet är att inom några år kunna lansera en förpackning som är kommersiellt gångbar och 

som har minimal påverkan på miljön.   

Pappersflaskan är ett exempel på hur BillerudKorsnäs kan bidra till positiv påverkan på miljön och 

bidra till övergången till ett mer biobaserat samhälle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Jenny Åhfeldt 
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Produktionsökning i Bäckhammars bruk 

 
 

Konsumtion av papper har ökat exponentiellt för oss människor i modern tid. Idag är produktionen 

av papper lukrativ för skogsindustriföretag och nödvändig för oss människor. Vi förbrukade år 2019 

1,5 miljoner ton papper i Sverige. I samband med den ökade produktionen väljer många 

skogsindustriföretag att öka produktionen. En av dessa fabriker är Bäckhammars bruk där 

pappersmaskinerna som tillverkar pappret är i konstant drift dygnet runt.   

Bäckhammars bruk är lokaliserad i Kristinehamn, Värmlands län. Sedan 2008 ägs Bäckhammar av 

koncernen Nordic Paper AB och kallas därmed Nordic Paper Bäckhammar AB. I fabriken där 

huvudkontoret även är beläget, arbetar i nuläget cirka 230 anställda.   

Företaget vill öka produktionen på grund av att efterfrågan för miljövänligt emballage ökar. 

Bäckhammars bruk siktar mot en produktionsökning på 20% mer massa och 15% mer papper. Med 

hjälp av deras två pappersmaskiner, PM4 och PM5 producerar de tillsammans papperskvaliteterna 

kraftpapper och kraftliner. Deras kraftpapper används främst vid tillverkning av exempelvis 

cementsäckar, avfallspåsar, presentpåsar och brödpapper. Medan deras kraftliner används i ytskiktet 

på wellpapp och papperstråd i möbler. Maskinerna har i dagsläget en total kapacitet på 160 000 ton 

oblekt papper årligen och en maximal massa produktion på 230 000 ton. Med deras nya 

produktionsökning kommer massaproduktionen öka till 280 000 ton och 180 000 ton papper per år.   

Ett svar från Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg kommer avgöra när och om Bäckhammar får 

verkställa ökningen. Främsta problemet med industrin är de utsläpp som friges ut i naturen, dock har 

de nordiska miljökraven ökat i positiv riktning under åren. Numera är utsläppen från massafabriker i 

Sverige ytterst minimala och förbättras ständigt. I Bäckhammar ingår inga tankar på att undgå 

miljökraven. Företaget arbetar aktivt med hållbarhet och förbättringsfrågor mot en friskare miljö. De 

följer de miljölagar och regler som råder och agerar inom miljötillstånden. Framförallt renas gaser 

med hjälp av deras sodapanna innan de förs ut i luften. +Dessutom renas deras vatten i ett 

vattenkraftverk innan det släpps ut i Vänern. Slutligen är träden förnybara och avverkas nära, inte 

längre än 6,5 mil utanför fabriken.  

 

  

text: Sebastian Janliden 
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SCA OBBOLA INVESTERAR I KRAFTLINER OCH HÅLLBARHET 

SCA Obbola är ett pappersbruk som har varit verksamt i Umeå i över ett hundra år. Bruket tillhör 

skogsbolaget Svenska Cellulosa Aktiebolaget som är en av Europas ledande leverantörer av 

träbaserade produkter för industri och byggvaruhandel. Den årliga kapaciteten är 450 000 ton 

papper och bruket har omkring 300 anställda. Tillsammans med SCA Munksund i Piteå, bildar de 

enheten SCA Containerboard.   

 

 

SCA är en av Europas största oberoende producenter av kraftliner. Råvaran är sulfatmassa gjord på 

färsk vedfiber av gran och tall. Kraftliner är ett kraftigt, oblekt papper som utgör ytskiktet i wellpapp. 

Produkten används främst till förpackningspapper för konsument- och transportförpackningar och är 

en av Sveriges största exportvaror.   

Det moderna pappersbruket har utvecklats rejält sedan invigningen av dess första pappersmaskin 

1975. Enligt ett pressmeddelande från september 2019 har SCA har gjort en investering på 7,5 

miljarder SEK på en ny pappersmaskin för att utöka den årliga produktionen av kraftliner upp till 

725 000 ton för att möta den ökande efterfrågan på pappersförpackningar. Den nya 

pappersmaskinen förväntas vara i drift under den första kvartalet 2023.   

SCA Obbola följer bolagets integrerade hållbarhetsambition för att uppnå miljörelaterade mål, bland 

annat att begränsa den globala uppvärmningen. Hållbarhet är inte bara en del av bolagets image eller 

affärsidé enligt SCA. Hållbarhet betyder allt då bolaget är baserat på och är beroende av skogen. SCA 

den största privata skogsägaren i Europa med 2,6 miljoner hektar skogsmark i Sverige och 30 000 

hektar i Estland och Lettland. Skogen är bolagets mest värdefulla resurs. SCA har utvecklat en industri 

som strävar efter att skapa högsta möjliga värde i, ur och av skogen. Skogarna sköts långsiktigt med 

ambitionen att bevara, utveckla och producera råvara av hög kvalitet. För varje avverkat träd 

planteras två till tre nya. Verksamheten genererar också klimatnytta genom sina välskötta och 

växande skogar som binder mer än 10 procent av Sveriges fossila koldioxidutsläpp.  
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Liksom många andra pappersbruk tror SCA på att tillverkning av återvinningsbara produkter från 

förnybara resurser, råvaror och material är en nyttig lösning för att ersätta fossilbaserade material 

med större klimat- och miljöpåverkan. SCA har upprättat en resurseffektiv och fossilfri värdekedja 

grundad på aktivt skogsbruk och att hela trädet ska tas tillvara oavsett vart det hamnar i det 

industriella systemet. Sågverken förädlar trädet till trävaror, dock utnyttjas bara hälften av stocken. 

Resten är flis, spån som förädlas till pellets och bark som används som energikälla.  

Massaproduktionen tillförs flis och virke. Utöver pappersmassa utvinns biprodukter i form av stora 

mängder förnybar energi, ånga för elproduktion och tallolja och terpentin som kan omvandlas till 

biodrivmedel och kemikalier. Bioenergi från produktionen används för att försörja brukets 

anläggningar eller går till extern leverans. Produktionen bidrar därmed med klimatnytta genom att 

ersätta fossilbaserade energikällor med förnybar energi. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att 

minska användning av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser. Genom tillgången till bioenergi 

från egen skogsråvara är bolagets industriprocesser till 95 procent fossilfria. Majoriteten av 

utsläppen kommer från produkttransport. Mycket transporteras via sjövägen och med stora 

godsvolymer per resa. Längre transporter på land sker med tåg eller bränslesnåla lastbilar. SCA är 

också en av Europas största producenter av skogsbaserad bioenergi med tre pelletsfabriker i Sverige 

och vindkraftsproduktion genom att de arrenderar mark till kraftproducenter av grön el. Det är 

tydligt att SCA har investerat i en hållbar framtid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Daren Domingo 
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Åmotsfors pappersbruk 

Åmotfors ingår i koncernen Nordic Paper och är en del av deras arbete att vara med i omställningen 

mot mer biobaserade produkter. De har ett pågående utvecklingsprojekt där deras papper ska finnas 

med i produkter som kan ersätta plast berättar linjechef Hanna Andersson.  

Samtidigt arbetar de också med åtgärder för att minska sin råvaruförbrukning (fibrer, kemikalier och 

energi) och deras vattenanvändning. Just i år fokuserar Åmotsfors framförallt på tre av de 

parametrar som finns med i EU’s BAT-krav. Från 2021 kommer deras tillåtna   

gränsvärden att sänkas och det pågår en hel del aktiviteter för att säkerställa att Åmotsfors ska klara 

att hålla utsläppsmålen under gränsvärdena säger Hanna. 

 

Fakta  

• Åmotsfors Pappersbruk AB bildades år 1897  

• Ca. 80 anställda, 5 skift, 9 anställda per skift  

• Två pappersmaskiner: PM1 och PM6  

• PM1: bredd 3,60 m, kapacitet: ca. 19 500 ton  

• PM6: bredd 4,30m, kapacitet: ca. 36 000 ton  

• Specialtillverkat kraftpapper: stålmellanläggspapper, högabsorbent och elektrotekniska 

papper  

SÄ= Suspenderande ämnen, dessa värden ska sänkas med 50%  

COD= kemisk syreförbrukning: dessa ska sänkas med 20%  

Total fosfor och Total kväve: gränsvärden för år 2021 är redan uppnådda 

 

 

Text: Anders Enblom 
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Holmen AB 

Holmen AB är en skogskoncern som finns i flera länder men mestadels av produktionen sker i norra 

delarna av Sverige.   

Holmen AB är en av Sveriges största skogsägare. De producerar kartong, papper, trävaror och 

förnybar energi.  

Koncernen har ca 3000 anställda och verkar i 13 länder.   

 

Holmen AB är inte en lika stor koncern som Stora Enso eller Billerud men dom är en av Sveriges 

största skogsägare och kan därför säkra stabila och trygga leveranser av träd där de både fokuserar 

på hållbar utveckling och hållbar produktion. Dom tänker på en hållbar utveckling både för sig själva 

och för miljön genom att ständigt plantera nya träd samtidigt som de bedriver sitt skogsbruk med så 

liten miljöpåverkan som möjligt, detta genom långsiktiga och tydliga skogsvårdsplaner.   

Holmen AB jobbar hårt för att bibehålla en hållbar utveckling med stort tänk på miljön och för att 

cirkulera sina resurser. Detta betyder att dom använder resurser, sedan återanvänds dom och 

därefter återvinns det för att undvika slutgiltigt avfall. Holmen AB har även minskat utsläppen av 

fossil koldioxid från alla sina anläggningar med ca 80% dom senaste 10 åren. Ca hälften av all energi 

som används på deras anläggningar kommer från egen förnybar produktion.  

 

Holmens affärsområden är uppdelade i 5 delar:  

Skog: Holmen AB äger en miljon hektar och den årliga skörden uppgår till ca 3 miljoner kubikmeter  

Kartong: Tillverkar kartong av hög kvalitet, produktionen uppgår till ca 500 000 ton per år.   

Papper: Producerar papper till magasin, böcker och reklam till ca 1 miljon ton per år.   

Trävaror: Producerar trä till snickeri- och byggindustri. Den årliga produktionen uppgår till ca 1 miljon 

kubikmeter trä.   

Energi: Den förnybara energiproduktionen från vatten- och vindkraft är ca 1 TWh per år.   
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Iggesunds bruk  

Iggesunds bruk är en kartongfabrik som ligger i Hälsingland och är det största kartongbruket som 

tillhör Holmen AB:s koncern med ca 800 anställda och en årlig kapacitet på ca 330 000 ton.  

Iggesund Paperboards kartongbruk är en av världens mest avancerade, fullt integrerade massa- och 

kartongfabrik, bruket tillverkar Invercote som är förpackningar för parfym, vin, sprit och cigaretter.   

Iggesund grundades 1685 då som ett järnbruk men gjordes om till ett pappersbruk efter andra 

världskrigets slut.    

Iggesund är i princip helt självförsörjande både vad gäller råvara till bruket i form av skog men också 

energi för att driva bruket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Carl-Johan Hjert 
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Domsjö fabriker ett bioraffinaderi 

 

Domsjö fabriker ligger i Örnkölsvik. De har tidigare varit en traditionell 

pappersmassafabrik som har övergått till ett bioraffinaderi vilket är en 

anläggning som producerar produkter från biobaserad råvara.  

Domsjö har ca 350 anställda och en årlig omsättning på 2,3 miljarder 

kronor. Sedan 2011 ägs Domsjö av den indisk koncern Aditya Birla Group.  

Råvaran som används är gran och tall, mestadels från de norra delarna av 

Sverige. Fabriken är certifierade så allt virke går att spåra och kontrollera att 

det kommer från hållbart brukade skogar. 

Genom att separera de olika beståndsdelarna: lignin, cellulosa och hemicellulosa i trädet framställs 

andra produkter. Exempel på vad som går att tillverka av de olika delarna. 

 
 
Lignin - Tillsatsmedel i betong och bindemedel i djurfoder.  
Cellulosa – Textilier, läkemedelstabletter, korvskinn, konsistensgivare i livsmedel och tvättsvampar.  
Av en gran kan man göra 1500 mil cellulosatråd som räcker till 200 byxor.   
Etanol (har framställts från hemicellulosa) – fordonsbränsle, spolarvätska, parfym 
rengöringsprodukter. Vid framställningen av etanol frigörs koldioxid som förädlas till kolsyra.  
  
En central del i Domsjös verksamhet är utveckling och innovation. Det görs både internt och med 
hjälp av nationella och internationella forskningssamarbeten. Dessutom har Domsjö ett stort 
kontaktnät med företag, samarbetspartners och olika universitet. De olika projekten handlar om att 
utveckla både befintliga och nya produkter. Även hur produktionen kan förbättras. I det senaste 
numret Nr 1-2020 av Raffinerat som är en tidskrift från Domsjö, skriver de om ett projekt att 
effektivisera indunstningen. Som har lett till att ökad produktionskapacitet och minskad 
energiförbrukning. I samma nummer finnas att läsa om en ny körstrategi som går ut på att hålla en 
jämn produktionstakt för att få en god kvalitet.   
  
På hemsidan skriver de att de vill bidra med hållbara produkter och kunna erbjuda en trygg och säker 
arbetsplats.  
För att minska miljöpåverkan vill de skapa nya användningsområden där skogen har en viktig roll. De 
olika produkterna de tillverkar ersätter produkter som annars skulle ha tillverkats av fossil olja.  
Ett mål företaget har är att bli helt fossilfria, idag sker produktionen av cellulosa utan fossila 
bränslen.  
De har även sett över sina transporter och satsat på energieffektiviseringar. Ett kontinuerligt arbete 
är att de försöker minska energiförbrukningen med allt från att bygga om renseriet till att byta 
belysningsarmaturer.   
”Vi gör mer av trädet, men vi vill göra ännu mer” är en slogan från Domsjös fabriker.  
 
 
 
 
 
 
Text: Camilla Axelsson  
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Rottneros bruk nya bränslekälla 

 
Rottneros bruk är ett unikt bruk då det är fullt mekaniskt och avsalu. Detta innebär att 

massaframställningen görs med mekaniska delar, och att detta sen säljs direkt till kunder. Innan den 

mekaniska massan säljs så måste den torkas för att den inte ska vara för tung att transportera, den 

kan även mögla om den är blöt under längre tid. Rottneros torkar därför all massa innan paketering.   

Torkningsprocessen utförs i en ’flingtork’, simplifierat är detta en process där varmluft används för 

att värma och därmed förånga vatten i massan. Efter flingtorken är massan torkad till cirka 85% 

torrhalt och redo för försäljning.  

Eftersom flingtorken driver av stora mängder vatten så krävs också stora mängder energi. För vanlig 

slipmassa behövs cirka 1300 kWh för att framställa 1 ton torkad massa för vanligt tidningspapper, för 

TMP krävs cirka 1800 kWh per ton för tidningspapper, detta enligt Skogssverige. Under året 2019 

producerades 178400 ton massa på Rottneros Bruk enligt Rottneros bruk hemsida. Antar man att 

detta är uppdelat 50% av vardera typ av massa så blir detta en total energikonsumtion på 

2765200000 kWh under året 2019. Detta är en grov uppskattning då all massa inte är till 

tidningspapper, och TMP/CTMP kan ha olika energikonsumtion i torkning. Men det ger en bild av 

mängden energi som tillförs. Om man antar att en villa/radhus i Sverige drar omkring 25000 kWh om 

året så skulle då ett sådant hus motsvara 0,000009% av energin använd för massatorkningen på 

Rottneros bruk.   

För att utvinna denna energi används två pannor, barkpannan och oljepannan. Barkpannan är en 

relativt ny investering för Rottneros bruk. Här förbränner man bark (och flis som inte duger till 

massaproduktion). Barkpannan övervakas hela tiden för att miljövärden ska uppehållas och har en 

låg nivå av NOx utsläpp. NOx är ett samlingsnamn för oxiderande gaser som kan vara skadliga för 

omgivningen.   

Oljepannan är den andra pannan och den är betydligt mindre än barkpannan, den krävs dock som 

extra energikälla till flingtorken. Eftersom den drivs på fossila bränslen så är den inte så miljövänlig 
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som Rottneros önskar. Den planeras nu därför att stängas ned för att den ska ersättas av en ny 

energikälla som drivs av biogas.    

Biogas ska utvinnas från en annan relativt ny investering som gjorts på bruket inom 

flotationsavdelningen (reningsavdelningen). Här har en syrefri damm byggts där anaeroba bakterier 

bryter ned organisk massa. Dessa bakterier producerar då biogas som en restprodukt och detta är 

brännbart. När biogasanläggningen är färdig ska den ha en effekt på cirka 3 megawatt. Detta enligt 

artikeln ’Rottneros bruk ersätter mer än 6000 kubikmeter olja med biobränsle’ i bioenergitidningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Daniel Jansson 
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Fiskeby 

År 1637 grundades Fiskeby Board AB i Norrköping, de var en av Europas första tillverkare av 

pappersproduktion. Idag är Fiskeby ett ledande företag när det gäller att tillverka returfiberbaserad 

kartong.   

Fiskeby är ett miljöcertifierat företag och de har ett stort engagemang för att bidra till en hållbar 

utveckling inom sin verksamhet. Fiskeby använder sin återvunna fiber och sin förnyelsebara energi på 

ett miljömässigt sätt. De är självförsörjande på ånga och producerar sitt egna elbehov som utgör 

cirka 30 % av allt elbehov. I Skandinavien är Fiskeby ensamma om att tillverka förpackningskartong av 

100 % returfiber.  Fiskebys förpackningskartong heter Multiboard och består av 100 % returfiber. 

Multiboard är en av marknadens starkaste returfiberbaserade kartongkvaliteter. Den har en hög 

kompressionsstyrka, körbarhet och böjstyvhet. Multiboard används till att förpacka allt från frysta till 

torra livsmedel samt hushållsartiklar och hygienprodukter.   

 

Inom företaget har de tre parallella kretslopp, fiberkretslopp, energikretslopp och vattenkretslopp. I 

fiberkretsloppet tillverkas kartong av 100 % returfiber. I energikretsloppet tillverkas energi från 

återvunna material och rester. I vattenkretsloppet produceras klimatneutral biogas av 

processavloppsvattnet enligt www.fiskeby.com.  

En kartongförpackning kan användas sju gånger innan den kasseras. I Sverige lämnas använda 

kartongförpackningar in på återvinningscentraler för att sedan transporteras till Fiskeby. När 

returkartongerna har anlänt till Fiskeby läggs de upp på ett transportband och förs sedan vidare in i 

en kvarn. Förpackningarna löses sedan upp i en Fiberflowtrumma tillsammans med vatten. I 

trumman separeras sedan plasten från dryckesförpackningarna ifrån pappersfibern. Pappersfibern 

tas sedan tillvara och ingår i tillverkningen av returfiberkartong.   Plasten eldas upp i fabrikens 

förbränningspanna där den omvandlas till ånga och som sedan används för att torka kartongen. 

 

Text: Marika Rudolphi  
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Duni – ett tänkande företag 

Har du någon gång, efter en mustig påskmiddag, gjort rent mungiporna med en påskservett? Har du 

någon gång, inför en festlig midsommartillställning, lagt över en pappersduk på bordet för att 

undvika bordsfläckar? Då har du högst sannolikt använt dig av en Duni-produkt.  

Duni är ett svenskt företag, grundat i slutet på 40-talet som sysslar med tillverkning av produkter för 

servering och dukning. På företagets egna hemsida går det att läsa om produkterna som  tillverkas, 

förutom i Skåpafors Dalsland, också i Polen, Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland och Thailand. Idag 

är företaget noterat på Stockholms-börsen, marknadsledande i norra Europa och har över 2500 

anställda världen över.  

Förutom pappersdukar och påskservetter är engångsmuggar och papperstallrikar typiska Duni-

produkter.   

 

Med den rådande, globala, klimatsituation pratas det mer och mer om begreppet Hållbar utveckling. 

På Dunis hemsida går det att finna en hel del information om hur företaget jobbar kring det. Med 

orden ”Säg ja till mindre plast och nej till matsvinn” vill de säga att med deras nya förseglingsbara 

formar banar de väg för framtida miljövänliga förpackningar. Formen är gjord av papper och är 

förseglad med en speciell, mindre miljöskadlig plast.   

Det går också att läsa om företagets mål om att minska utsläppen genom lägre energiförbrukning och 

fossilfri produktion. Att nå en fossilfri produktion är inget som händer över en dag. Därför har Duni 

tagit fram ett program, Blue Mission, där målet är en fossilfri tissue-produktion. Då servetter och 

dukar står för majoriteten av produktionen är det där fokuset ligger. På Skåpafors bruk, under 

torkprocessen på servetterna, kommer ångan från deras egen biopanna som körs på förnybara 

resurser. Detta ska resultera i låga fossila utsläpp.  

För att ytterligare belysa företagets hållbara tänk presenteras på hemsidan en livscykel för en Duni-

produkt. Cykeln börjar med valet av material där ansvarsfullt odlade träd väljs ut. Vidare sker 

produktion där miljötänkandet är centralt. Den färdiga produkten kommer sen till användning, 

sorteras och slutligen återvinns.    

Visste du förresten att Duni är det första företaget i världen som har ett sortiment där enfärgade 

produkter är komposterbara? Produkten bryts ner naturligt efter kompostering och innehåller inga 

kemikalier som är skadligt för naturen. 

Text: David Jackman 
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