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kommentaren
av VD Lars Winter

Väder och virke spelar roll
Det sägs att vi svenskar aldrig är nöjda med vädret. 
Nu är jag beredd att hålla med. Vädret har under en 
lång period haft en mycket stor betydelse för vår vir-
kestillförsel. Först hade vi en regnig höst som följdes 
av en extremt snörik vinter. Vi befarade nästan att 
snön skulle bli liggande kvar till Midsommar. 

Nu blev det inte så utan en fantastiskt varm vår 
väntade. Trevligt tycker många så klart, men för virke-
stillgången har det inneburit en fortsatt tuff situatio-
nen med bristande tillgång. 

Vi har nu så torrt i markerna att avverkningar stop-
pats på grund av brandrisk. Ja, vädret har spelat oss 
många spratt. Virkesfrågan är ständigt i fokus hos oss 
och vi jobbar tillsammans med vårt delägda virkes-
bolag Domsjö Fiber med att finna nya lösningar.

Vi jobbar vidare med vårt säkerhetsarbete. Hittills 
under 2018 har vi haft två fall av olyckor, lyckligtvis 
inga allvarliga men det påminner oss om hur lätt 
olyckan är framme. Vi har tyvärr alldeles för ofta 
blivit uppmärksammade på allvarliga olyckor inom 
Aditya Birlas anläggningar i Sydostasien som kunde 
ha undvikits om de varit mer försiktiga och följt gäl-
lande säkerhetsföreskrifter. 

Vi måste undvika att det inträffar hos oss, därför 
måste vi alla hålla högt säkerhetsfokus och hjälpa 
varandra med att påminna om risker. Domsjö Fabriker 
ska vara en säker arbetsplats för alla medarbetare, det 
är ett ansvar som vi måste hjälpas åt att upprätthålla. 

Ett led i säkerheten är att hålla rent på arbetsplat-
sen. Vi fortsätter därför med vår årliga städdag där 
vi hjälps åt att städa såväl utomhus som inomhus i 
fabriken. Det är en trevlig förmiddag där vi träffas 
över alla organisatoriska gränser. 

Nu i juni har vi bytt ut större delen av sodapanna 
8’s economizer. Det ger oss bättre tillgänglighet på 
pannan och därmed en stabilare och högre produk-
tion. Samtidigt pågår förberedelserna för att installera 
DD-tvätten som ska ersätta våra diffusörtvättar. Den 

planeras startas i samband med underhållsstoppet 
våren 2019. Det återstår en hel del arbeten och tester 
men redan nu är den lyft på plats och den tillhörande 
blåstanken är under uppbyggnad. 

Innan vi får fira Midsommar kommer vi att hålla 
styrelsemöte i Domsjö. Vi gör det i samband med att vi 
även har ett viktigt kundbesök, och inte minst invig-
ning av vår nya cellulosakvalitet Domsjö Cellulose 
Ultra. 

Det har gjorts ett mycket fint utvecklingsarbete inför 
denna produktlansering. Det är många inblandade 
som jobbat med utvecklingen. Nu förväntar vi oss att 
Ultrakvaliteten kommer att nå ut på nya spännande 
marknader. Vi tar självklart möjligheten att fira detta 
lite extra.

Trots vädrets inverkan på virkestillgången och 
begränsningar i utomhusgrillning så får jag önska en 
solig och varm sommar. Koppla av och ta det lugnt, 
det är viktigt att ladda batterierna. Vi har en spän-
nande höst framför oss i Domsjö. 

Trevlig sommar!
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Ny cellulosaprodukt firades 
Korvkön ringlade sig lång i torkmaskinsalen, Monica Nordin serverade bla Johanna Eriksson. Foto: Per Ågren

Domsjö Fabrikers hållbarhetsredovis-
ning finns publicerad på webbsidan, 
www.domsjo.adityabirla.com. 

Produkten har internt bland annat 
gått under namnet 2161, hög R18 
och plusplus. Nu har den fått ett 
namn värdigt att bära; Domsjö Cel-
lulose Ultra. Produktutvecklingen 
har pågått i ett antal år och gjordes 
i ett samarbete mellan Domsjös 
utvecklingsavdelning DomInnova, 
marknadsavdelningen för cellulosa 
och en extern kund som tillver-
kar korvskinn. Den nya kvaliteten 

levererades regelbundet under tiden 
som utvecklingsarbetet genomfördes 
och anses nu vara helt redo att stå på 
egna ben.

– Anledningen till att vi valde att 
göra detta event är för att vi vill upp-
märksamma våra medarbetare om 
att vi nu, med stöd från våra ägare, 
har tagit en tydligare riktning mot 
specialkvaliteter i vår produktion. De 
här nischade produkterna är viktigt 
för Domsjö och kommer troligtvis att 
bli ännu viktigare för oss i framtiden, 
förklarar Magnus Lundmark, mark-
nadschef för cellulosa.

Utvecklingsarbetet pågick i 1,5 
år i nära samarbete med kundens 
utvecklingsgrupp och kravet från 
kunden vara att utvecklingsarbetet 

skulle genomföras inom två år. Efter 
modifieringar, laboratorietester och 
fabriksförsök visade sig resultatet 
vara bättre än förväntat. Cellulosan 
som framställdes var bättre än den 
tidigare produkten, både gällande 
processbarhet och produktegenska-
per.

Möjligheter till utveckling
Senast en ny produkt lanserades 
inom cellulosasegmentet var för när-
mare 20 år sedan. Nu i och med större 
kvalitets- och produktionsinveste-
ringar såsom DD-tvätten i blekeriet, 
väntas fler möjligheter till framtida 
utveckling.

– Vi är väldigt stolta över vår nya 
produkt. Det känns roligt att internt 
få uppmärksamma utvecklingen på 
cellulosaområdet, då vi mestadels 
på senare tid har uppmärksammat 
den positiva utvecklingen inom 
lignin- och etanolproduktionen, säger 
Magnus.

Domsjös cellulosa har tidigare 
enbart använts som en inbladnings-
produkt, men tack vare ett lyckat 
produktutvecklingsarbete gör Ultran 
det möjligt att enbart använda Dom-
sjös cellulosa även i de mest krävande 
produktsegmenten.   

Den 19 juni hölls invigning av det senaste tillskottet i cellulosans 

produktfamilj. Eventet tog plats i Domsjö Fabrikers torkmaskinsal där 

det interna firandet samlade medarbetare så väl som representanter 

ifrån Aditya Birla. En ny, viktig milstolpe för cellulosaproduktionen.



4  |    raff inerat 2  2018

Årets avdelning prisad

I år ersattes Value Week i Domsjö  
av utmärkelsen "Årets avdelning". 
Tanken var att uppmärksamma en 
avdelning som på många sätt lever 
upp till värderingarna och dess 
innebörd. Mottagare av utmärkselsen 
blev avdelning Brand/säkerhet och 
dess medarbetare Börje Håkansson, 
Ann-Kathrine Larsson, Petra Schedin-
Sjölund, Kristina Sällström, Stefan 
Svensson och Lars Lundqvist.

Medarbetarna överaskades med en 
lunch tillsammans med avdelnings-
chef Johan Olsson. VD Lars Winter 
överlämnade ett diplom och förkla-
rade varför valet just föll på dem.

I motiveringen framgår bland an-
nat att medarbetarna, tack vare stor 

Avdelning Brand/säkerhet, fr v Kristina Sällström, Lars Lundqvist, Petra Schedin-
Sjölund, Johan Olsson, Ann-Kathrine Larsson, Börje Håkansson och Stefan Svensson.

seriositet och omfattande ansvarsta-
gande, utvecklat vaktstugan till en 
välkomnande enhet som agerar såväl 
vakt som reception. Genom princip-
fasthet har myndighetsutövandet 
blivit allt tydligare gällande skal-

Full fart i DD-tvättsprojektet

Cellulosan från kokeriet kommer att 
pumpas till en ny blåstank för att 
sedan kontinuerligt passera genom 
DD-tvätten. Detta kommer ge möjlig-
heter till att utveckla produktionska-
paciteten.

I slutet av maj startades entrepre-
nören Andritz arbete med att lyfta 
in och montera den utrustning som 
ingår i deras leverans. 

Det största lyftet som gjordes 
var den 48 ton tunga trumman till 
tvätten. Bit för bit lyftes delarna in 
genom taket och monterades ihop allt 

eftersom. Andritz arbete beräknas 
pågå fram till midsommar. Den stora 
blåstank som entreprenören Örnalp 
håller på att bygga, kommer färdig-
ställas under juli. 

I augusti fortsätter arbetet med att  
färdigställa utvändigt arbete såsom 
asfaltering och komplettering av 
stål. 

Under hösten planeras det för 
rörmontage och automation. Allt ska 
stå klart tas i drift i samband med 
vårstoppet 2019.   

Trumman lyftes in genom ett hål i taket.

skydd, LUP-kontroller samt kontroll 
av in- och utpasserande. Det stora 
engagemang de uppvisar medför att 
alla besökare känner sig välkomna 
och väl omhändertagna.   

Sedan mitten av november 2017 har arbetet pågått med mark- 

och byggarbeten inför den blåstank och rörbrygga som ska 

byggas i projektet DD-tvätt. DD-tvätten (står för Drum Displacer) 

som är ett trycksatt tvättfilter ska ersätta de diffusörer som finns i 

blekeriet.

Tidigare år har Domsjö Fabri-

ker liksom övriga enheter inom 

Aditya Birla, uppmärksammat 

de gemensamma värderingarna 

under en bestämd vecka, den så 

kallade Value Week. Innebörden 

av orden Integritet, Engage-

mang, Passion, Gränsfrihet och 

Snabbhet har stått i fokus.
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Fördelar med nytt oljesystem

Under de senaste åren har förbruk-
ningen av olja i fabriken minskat kraf-
tigt. Idag är den enbart vid start och 
stopp av sodapannorna samt tillfällig 
drift av panna 11 som det krävs olja. 

– Vi har investerat i ett modernt 
oljesystem och samtidigt gått över 
till att använda EO1 som är diesel, 
konstaterar produktionsingenjör Ma-
thias Dahlbäck med pannhuset som 
ansvarsområde.

Tidigare användes tjockoljan EO5 
vilken kom med fartyg och fylldes på 
i den 3 500 kubikmeter stora tanken 
en gång årligen. För att lagra oljan 
krävdes ånga till uppvärmning.

Modernt och fördelaktigt system
Det nya systemet består av en betyd-
ligt mindre dubbelmantlad tank på 
80 kubikmeter. Tanken är placerad på 
pannhusplan strax utanför pannhuset 
och har kompletterats med en intillig-
gande bod där pumparna står.  

– Till skillnad från det gamla oljesys-
temet har vi nu ett modernt oljesys-
tem som uppfyller dagens krav. Vi 
kommer att kunna hantera eventuella 
oljeläckage på ett mycket tillfredstäl-
lande sätt. Vi tog systemet i drift efter 
årsskiftet och strax därefter kunde vi 
gå ifrån tjockoljan, fortsätter Mathias.

Det nya systemet kräver ingen 
varmhållning vilket medför sänkt 
ångförbrukning. Påfyllningen blir 

även enklare eftersom den kan göras 
kontinuerligt med hjälp av tankbil. 

I princip självrengörande
En stor fördel för dem som arbetar 
med oljan är att EO1 inte kladdar, den 
stelnar inte heller på samma sätt som 
tjockoljan tidigare gjorde. Det under-

lättar betydligt vid underhållsarbeten 
och avdelningens operatörer behöver 
inte heller rengöra systemen då EO1 i 
princip är självrengörande. Det inne-
bär även sänkta underhållskostnader. 

Målsättningen på sikt är dock att 
bli helt oberoende av fossil olja och ta 
vara på möjligheten att istället elda 
den hartsolja som framställs i proces-
sen. 

– Det är vår framtidsvision men 
tekniken är inte på plats fullt ut ännu, 
avslutar Mathias Dahlbäck.  

India Unlimited

Ambassadören H.E. Monika Kapil Mohta besökte Domsjö Fabrikers monter. 
Ingrid Öhman delade ut en scarf av viskos tillverkad av Aditya Birla.

Det var varmt och trångt i Kungs-
trädgården, Stockholm när Indiska 
ambassaden arrangerade årets 
upplaga av India Unlimited i slutet 
av maj. Lördagen inleddes med en 

populär yogalektion ute i det fria, 
det bjöds även på indisk dans-
uppvisning innan arrangemanget 
invigdes av ambassadören H.E. 
Monika Kapil Mohta. 

Den nya tanken står på pannhusplan 
och rymmet 80 kubikmeter 
eldningsolja.

Ett nytt oljesystem har tagits i drift och eldningsoljan EO5 är numer 

utbytt till EO1. Det innebär ett lyft för så väl arbetsmiljö som yttre 

miljö och dessutom sänkta kostnader för underhåll och uppvärmning.
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Fr v: Anneth Berglund Hàls, Ingemar Lang, Eleonor Aster, Lars Nyberg, Anders Byström, Jonas Romin och Magnus Håkansson.

Avdelning Förråd och  
Godsmottagning Vem gör vad? 

Lars Nyberg  ǀ  Arbetsledare
❱❱ Jag har personal- och budgetansvar, ser till så att 
avdelningen är bemannad och fungerar som ett stöd för 
min personal. Jag har även arbetsmiljöansvar och sköter 
skyddsronderingar och andra arbetsmiljöfrågor.

Anders Byström  ǀ  Förrådsarbetare och samordnare
❱❱ Som samordnare ser jag till, i samråd med vår arbetsle-
dare, att all personal på avdelningen har rätt kompetens 
och att det blir en bra arbetsfördelning. Jag gör enklare 
inköp och beställer hem sådant som inte går via vår för-
rådsavropare. Vi alla utför dagligen inventering av samt-
liga artiklar i förrådet, totalt 25 000 artiklar, där drygt  
18 000 av dem är aktiva.

Magnus Håkansson  ǀ  Förrådsarbetare
❱❱ Jag gör liknande uppgifter som mina kollegor, men jag 
har kommit att arbeta mycket med att kontrollera och 
hantera arbetskläder, då jag håller kontakt med våra leve-
rantörer. Vi är lite som en butik som hjälper till att lämna 
ut varor och plockar in material i hyllor och fack.  

Anneth Berglund Hàls  ǀ  Förrådsarbetare/Godsmot-
tagare
❱❱ Vi alla arbetar mycket med artikelvård, vilket innebär 
uppmärkning av nya artiklar och lagerplatser men även 
skrotning av utgående artiklar. Vi registrerar materiel-
rekvisioner i inköpssystemet och ser till så att beställ-
ningserkännanden och liknande förs in i systemet.

Eleonor Aster  ǀ  Godsmottagare/förrådsarbetare
❱❱ På godsmottagningen tar jag emot gods, skickar iväg 
saker såsom labprover och reparationsobjekt och lägger 
in allt i Maximo. Jag kontrollerar att allt material är 
korrekt och kontaktar avsändarna vid fel. Sedan bestäl-
ler jag transporter vid avgående gods och ordnar med 
avsändningsavier och frakthandlingar på allt avgående 
gods.

Ingemar Lang  ǀ  Kapstation/Godsmottagare
❱❱  Jag arbetar främst i kapstationen där jag kapar, klip-
per och sågar i rör, stänger, axlar och så vidare. Jag till-
verkar även halvfabrikat ur stål och plåtmaterial utefter 
några mallar som vi har. Vid behov arbetar jag i förrådet 
eller uppe på godsmottagningen.

Jonas Romin  ǀ  Förrådsavropare
❱❱ Jag utför inköpsarbete och fungerar som en länk 
mellan inköp, förrådet och teknisk administration. 
Jag gör även kontrollinventeringar och justeringar av 
beställningspunkter, priser och liknande. Dessutom har 
jag hand om ordererkännanden och utför leveransbe-
vakning och handlägger reklamationer. Jag har mycket 
leverantörskontakt och hjälper mina arbetskamrater vid 
behov.

Avdelningens medarbetare hjälps åt med att 
leverera reservdelar och ser till att material 
finns tillgängligt för att hålla fabriken igång. 
När avdelningens medarbetare gjort kväll är 
förrådet tillgängligt med hjälp av den skiftgå-
ende repgruppen. Här är det ordning och reda 
som gäller.

FAKTA | Förråd & Godsmottagning
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Vibrationsmätningar 
i förebyggande syfte

Det har utförts ett gediget arbete 
med att kartlägga och klassificera all 
roterande utrustning i fabriken. Den 
utrustning som har varit mest kritisk 
har fått en så kallad A-klassning, 
vilket innebär att det är den utrust-
ningen som har störst påverkan på 
produktionen och kvaliteten vid ett 
haveri. 

I april i år togs ett beslut att 
kartlägga status på samtlig A-kritisk 
utrustning, med start i blekeriet, 
då det är den avdelning med mest 
A-klassad utrustning. Till hjälp togs 
företaget SPM, som i slutet av må-
naden besökte Domsjö för att utföra 
vibrationsmätningar. 

– I samma veva gjorde vi en 
övergång till att samla all data och 
använda oss av ett enda vibrations-
mätsystem, istället för att använda 
oss av flera system från olika leveran-
törer. På så sätt kan vi hålla en hög 
kunskapsnivå inom en programvara, 
berättar driftsäkerhetsingenjör Krister 
Sundborg.

Flera tusen mätbara objekt
Mätningarna som gjordes av SPM 
resulterade i en rapport bestående av 

tre klassificeringar, där rött indike-
rade på utrustning som bör åtgärdas, 
gult visar på utrustning som bör 
hållas under uppsikt och grönt pekar 
på fullt fungerande utrustning. Detta 
arbetssätt är något som framgent 
kommer att skötas av avdelningen för 
förebyggande underhåll, där samtlig 
personal kommer att få utbildning i 
den nya mätutrustningen och tillhö-
rande analyssystem. 

Sammanlagt finns det flera tusen 
roterande objekt att mäta i fabriken, 
som måste mätas för hand och manu-
ellt föras in i systemet. De enda objekt 
som inte berörs av detta är torkma-
skinerna och tvättpressarna, där 
onlinemätningar automatiskt förs in i 
systemet tre till fyra gånger per dag. 
Peter Moström, teknisk administratör, 
är i dagsläget ensam om att arbeta 
med analysprogrammet och han ser 
stora fördelar med systemet.

– Varje kullager har ett visst frek-
vensmönster, så genom att jämföra 
grundvärdena med de värden som 

uppkommer i mätningarna går det 
att lokalisera var en eventuell skada 
på en viss utrustning kan vara, vilket 
presenteras som en spik i systemet 
som man kan detektera, berättar Peter 
och fortsätter;

– Genom att se var de harmoniserar 
och inte så går det att se vad för typ 
av fel det är, till exempel om det är fel 
på ett kullager, om det är en obalans, 
ett uppriktningsfel eller bara smuts i 
ett pumphjul. 

Många analysmöjligheter
Men det är inte endast vibrationsmät-
ningar som kan antyda på en skada. 
Systemet gör det även möjligt att 
lyssna på den roterande utrustningen, 
där ett pulserande ljud kan tyda på att 
det är ett fel på ett objekt. Dessutom 
går det att med temperaturmätningar 
lokalisera skador, då en skada i ex-
empelvis ett lager genererar frik-
tionsvärme. Samtliga sätt ger en bra 
fingervisning på utrustningens skick, 
vilket gör det möjligt att förebygga så 
att inte kritisk utrustning körs sönder.

– En spik i systemet indikerar på ett 
begynnande fel och då tar det inte så 
lång tid innan det kan bli ett haveri. 
Nu är det lite olika beroende på hur 
stort lagret är, men det kan innebära 
att haveriet är alltifrån fjorton dagar 
till några månader bort. Så anledning-
en till att man gör dessa mätningar är 
just för att man ska hinna upptäcka 
felet innan det blir ett haveri, förklarar 
Krister. 

Peter Moström analyserar de genomförda vibrationsmätningarna.  

Exempel på skadat kullager.

Att kunna förutspå framtiden är 

inte alltid det enklaste, men med 

hjälp av vibrationsmätningar och 

analyser är det möjligt att kunna 

upptäcka eventuella skador eller 

problem på befintlig utrustning  

– allt för att kunna arbeta med 

ett mer förebyggande underhåll. 
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Miljötillståndet 
– ett ständigt pågående arbete      

Den reviderade ansökan består som 
tidigare av tre pärmar innehållande 
en total genomlysning av verksamhe-
ten, där den första pärmen innehåller 
huvudansökan, en teknisk beskriv-
ning samt en miljökonsekvensbe-
skrivning medan den andra pärmen 
består av en säkerhetsrapport och 
den tredje av en statusrapport 
(markfrågor). Den tidigare ansökan, 
som lämnades in 2016, resulterade 
i många följdfrågor vilka samtliga 
finns besvarade eller bemötta i den 
senaste versionen. De 45 pärmex-
emplaren lämnade Domsjö Fabriker 
och levererades till Mark-och miljö-
domstolen i Umeå i mars i år. De i sin 
tur har delat ut pärmarna till samtliga 
remissinstanser; Örnsköldsviks kom-
mun, Länsstyrelsen, MSB, Hav- och 
vattenmyndigheten och Naturvårds-

verket, som därefter ska lämna in 
kommentarer på materialet. Ansökan 
har också kungjorts i lokal media.

– Vi vet att det är ett komplext och 
svårt ärende och ganska tidigt fick 
vi reda på att kommunen ansökt om 
mer tid innan de ska svara, berättar 
Malin Nygren, chef för HSEQ.

Den förlängda svarstiden blev 
satt till den 21 juni istället för den 17 
maj. Fram till dess arbetas det flitigt 
med att hålla en aktiv dialog med de 
lokala myndigheterna; Örnsköldsviks 
kommun och Länsstyrelsen.

– Just för att ärendet är så omfattan-
de och svårt så tror vi att alla parter 
tjänar på att prata med varandra och 
vi har bjudit hit de lokala myndig-
heterna på rundvandring och möten 
där vi lite förutsättningslöst kunnat 
berätta hur vi tänker utan att de for-

mellt måste tycka till, förklarar Malin 
och fortsätter:

– Vi förväntar oss att bli ifrågasatta 
och att det ska komma synpunkter 
och kommentarer på egentligen allt. 
Vi kan inte på något sätt tro att det 
vi nu har skickat in inte leder till 
följdfrågor, så vi kommer att behöva 
förklara oss, förtydliga och motivera 
kring våra tankar.

En intensiv höst väntar
Nu väntas vila och semester för 
samtliga inblandade, en chans till att 
ladda inför höstens förhandlingar. 
Då blir det syn runt fabriken och 
företaget likväl som remissinstan-
serna får möjlighet att framföra sina 
ståndpunkter inför Mark och Miljö-
domstolen.

– Sedan efter förhandlingen väntar 

Processen för att ansöka om ett nytt miljötillstånd har varit lång. Den nu inlämnade ansökan 

omfattar tillstånd enligt miljöbalken om fortsatt verksamhet vid Domsjö Fabriker. I närmare tio 

år har arbetet med ansökan pågått och omfattningen har förändrats genom åren. Än är det 

mycket som återstår. Den 16 mars i år nåddes en ny milstolpe då den kompletterande ansökan 

lämnades in. Nu planeras det inför kommande domstolsförhandling. 
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ett domslut med uppdaterade villkor. 
Troligen innefattar domen även krav 
på en del förbättringsåtgärder och 
utredningar om förbättringsåtgärder.

Några av de förbättringsområden 
som Malin tror kommer att bli ak-
tuella är bland annat säkerhet kring 
SO2-lossning och bullerdämpande 
åtgärder.

– Men vi vet inte vad domen kom-
mer att ge så vi behöver också ha 
beredskap för att ta tag i det som vi 
sedan måste göra, säger Malin.

Ett stort engagemang
Resan har minst sagt varit lång och 
många individer, både inom och 
utanför företaget, är och har varit 
involverade i arbetet kring miljötill-
ståndsansökan. Engagemanget har 
varit stort ifrån alla håll, där experter 

inom Domsjö Fabriker arbetat aktivt 
inom sina specialområden, såsom 
miljö, process och energi, tillsammans 
med specialister inom bland annat 
miljökonsekvenser och juridik för 
att få en så komplett ansökan som 
möjligt. 

Mycket har även hänt inom mil-
jöfrågor, vilket lett till att företaget 
bytte jurister vid årsskiftet, till en 
advokatbyrå som har en bred kompe-
tens inom miljöjuridik, industri och 
miljötillstånd. Att anlita denna typ av 
byråer är vanligt bland stora företag.

Framtiden förväntas innebära 
en hel del arbete enligt Malin, som 
menar att arbetet kring ett miljötill-
stånd aldrig riktigt tar slut. Även vid 
ett erhållet miljötillstånd kommer det 
att finnas frågor och utredningar som 
lever över lång tid, saker som måste 

åstadkommas och upprätthållas 
samt lagar att förhålla sig till. 

Lärorik process
– Det lagarna och det myndighe-

terna vill är att vi ska påverka miljön 
så lite som möjligt och det är ju också 
det som vi vill, så även om det är 
jobbigt ibland är det ju i långa loppet 
bra med ett sådant här arbete kring 
ett miljötillstånd, säger Malin och 
avslutar; 

– Jag tror att alla inblandade har 
lärt sig mycket om den egna verk-
samheten likväl som om tillstånds-
processen och arbetet med miljöfrågor.   

Det är många som varit engagerade i arbetet med miljötillståndet, fr v syns Johanna Eriksson, Malin Nygren, Eva Selling, Joakim 
Rönström samt Emelie Berglund. 

De tre pärmarna utgör tillsammans den kompletterande ansökan som lämnades in i 
mars i år till Mark- och miljödomstolen. 



10  |    raff inerat 2  2018

Samtliga balar och säckar har tidigare 
haft en visuell märkning och präglats 
av ett tidskrävande arbetssätt. Mycket 
av de dagliga kontrollerna och lager-
plockning, både i externterminalen i 
Tyskland men även inom Domsjöom-
rådet, har skett manuellt och oftast 
endast med papper och penna som 
hjälpmedel. Det som producerats ska 
kontrollräknas på vagnarna, personal 
i kajen ska meddelas muntligt om 
vilken vagn som ska till vilket fack 
och förflyttningar ska ske. Arbetet ska 
gå så fort, men så säkert som möjligt 
och uppstår det komplikationer längs 
vägen är det svårt att lokaliera källan 
till felet. 

– Dels tar arbetet en massa onödig 
tid och blir det fel tar det enormt 
mycket tid att leta reda på var det 
blev fel någonstans. Vi kände då att 
vi utifrån en kvalitetsaspekt och till 
framtiden sett behövde göra en för-
ändring, för att ge våra medarbetare 
och dem i Lübeck en rimlig chans till 
att göra ett så fullgott jobb som möj-
ligt utan att det ska ta för mycket tid. 
Exakt hur vi skulle förändra arbetssät-
tet visste vi dock inte, säger logistik-
chef Marcus Hägglund.

Ganska snart inleddes en förunder-
sökning för att se vilken typ av märk-
ning som skulle gå att applicera utef-
ter den befintliga verksamheten. Detta 
resulterade så småningom i ett beslut 
om att använda sig av QR-koder och 
RFID-märkning på balarna och endast 
RFID-märkning på ligninsäckarna. 
Fördelen med RFID jämfört med 
streckkod, som är en annan vanligt 
märkning, är att taggen inte behöver 
vara synlig för att den ska kunna läsas 

av. Det innebar att det var möjligt att 
fortsätta förflytta produkterna enligt 
tidigare arbetssätt och att samtliga 
balar ändå kunde registreras. 

Lättare kontroll
Det manuella arbetssättet har även 
inneburit att det varit problematisk att 
hålla full kontroll på att kunderna får 
rätt produkter levererade till sig. Len-
nart Nordin, chef för IT-avdelningen, 
menar att detta nya system ger en 
ökad leveranssäkerhet.

– Det händer att leveranser blir fel, 
vilket leder till många diskussioner 
med Lübeck och en hel del manuellt 
kontrollräknande. Men med detta sys-
tem, som är mycket säkrare, underlät-
tar vi för våra medarbetar, förklarar 
Lennart och fortsätter;

– Nu kommer vi att ha full koll 
på allt som vi skickar med möjlig-
het att parera och rätta till eventuella 
fel längs vägen tills dess att allt är 
färdiglastat på båt. 

RFID-märkningen innebär att samt-
liga balar och säckar blir försedda 
med en tagg. I denna tagg finns anten-
ner och ett chip som programeras 
med information kring D-nummer 
och balnummer. Den nya märkningen 
innebär att balarna blir försedda med 
en QR-kod som sedan blir avläst i 
den robotstation som byggts. Robo-

ten avläser de sex unika QR-koderna, 
som finns på vardera bal i enheten och 
programerar informationen till taggen, 
som sitter i en skrivare, för att sedan 
fästa två taggar på balenheten innan 
den skickas ut till magasinet. Samma 
information skickas till det interna 
balsystemet BQIS. 

– Principen är nästintill densamma 
för ligninsäckarna, skillnaden där är 
att taggarna inte sätts på plats av en 
robot, utan programmeringen och re-
gistreringen görs med hjälp av anten-
ner, som är placerade innan säcken når 
den sista bläckmärkningen. Dessutom 
är taggarna redan monterade i säcken 
när den fylls, berättar Lennart. 

Denna del i projektet är ännu inte 
helt produktionssatt, men förhopp-
ningen är att även detta ska vara i drift 
inom en snar tid.

En ljus framtid
I varje lagerbyggnad finns numera an-
tenner i taket vid in- och utgången med 
mottagare som registrerar samtliga 
produkter som passerar igenom dem, 
vilket också registreras i BQIS. Detta 
gör det möjligt att se var samtliga pro-
dukter är; om de är inne i ett lager, om 
de lämnat lagret eller är lastat på båt. 
Dock har projektet inte gått spikrakt 
framåt. 

– Vi testade all utrustning med leve-

Representatner för RFID-projektet, fr v: Per Magnusson, Marcus Hägglund, Lennart 
Nordin, Camilla Nyberg, Magnus Edblad, Terese Westin, Lars Ahlenius och Åke Eriksson.

RFID-märkning skapar ringar på vattnet
I ungefär två års tid har arbe-

tet pågått med att inför RFID-

märkning på balar och säckar 

inom produktionen. Detta för att 

effektivisera arbetet men även 

för att säkra framtiden ur ett 

tekniskt- och leveransperspektiv. 

Trots att vägen framåt inte har 

varit spikrak har projektet visat 

sig öppnat upp många möjlighe-

ter för framtiden.
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Den 17 maj hölls avtackning på 
Bygg och Bax-avdelningen för fyra 
medarbetare som under året lämnar 
i pension; Jonny Sundström, Per-
Anders Jonsson, Håkan Löfgren och 
Jan Larsson. 

Jonny gick i pension tidigare i vår 
medan Håkan, Jan och Per-Anders 
går hem under sommarmånaderna. 

182 år tillsammans

RFID-märkning skapar ringar på vattnet

De alla började arbeta på avdel-
ningen under 1970-talets första hälft 
och har därmed tillsammans arbetat 
182 år på Domsjö Fabriker, med ett 
snitt på 45 år. 

Arbetsledare Sven-Erik Persson 
inledde avtackningen med några 
ord innan gåvor och tårta delades 
ut.

Fyra trogna Bygg och Bax-arbetare lämnar nu företaget för en välförtjänt pension. 
Från vänster; Jan Larsson, Jonny Sundström, Håkan Löfgren och Per-Anders Jonsson.

rantören i början och allt såg jättebra ut, 
men detta har sedan visat sig bli ett rent 
utvecklingsprojekt där vi har fått stött 
och blött och varit tvungen att modifiera 
om många delar som fungerat dåligt 
eller som inte levt upp till driftsäkerhe-
ten, vilket har gjort att hela projektet har 
blivit rätt så utdraget, säger Lennart. 

Trots att projektet har tagit längre tid 
än förväntat har engagemanget varit 
stort ifrån samtliga inblandade. Dessut-
om har det som till en början var tänkt 
att förbättra logistikkedjan visat sig 
blivit till en stor konkurrensfördel. Med 
hjälp av det nya systemet kommer det 
vara möjligt att tillgodose kundernas 
ökade krav på spårbarhet och kontroll.

– Vi kan bygga ut detta i princip hur 
mycket som helst och jag är övertygad 
om att vi kommer att hitta, när vi ser att 
detta fungerar, nya lösningar på saker 
som vi inte ens vetat om att det funnits 
ett behov för, menar Marcus.  

hallå där

Leif Appelbrant (tv) och Leif Lindelöf, produktionsledare...

Hur känns det?
– Det är lite blandade känslor. 
Det är slitsamt att arbeta skift, 
så utifrån det känns det skönt. 
Men sett till det sociala tror 
jag att det kan bli jobbigt. Du 
tappar ju en del av livet på 
något vis, säger Leif Lindelöf 
som arbetat på Domsjö Fabriker 
sedan 2001. 
– I det här jobbet lär man känna 
och arbetar väldigt tätt med 
medarbetarna på skiftet, så det 
kommer man att sakna. Det är 
först när man går hem som man 
kommer förstå att det är slut, 
säger Leif Appelbrant. 

Hur har åren i Domsjö varit?
– Jag har arbetat här sedan 1982 
och började inom instrument. 

Sedan jag blev produktionsledare 
tillkom mycket personaladminis-
tration, vilket jag tycker har varit 
roligt, berättar Leif Appelbrant 
och fortsätter;
– Jag och Leif tycker att vi har 
varit en bra grupp produktions-
ledare, vi har haft varandra hela 
tiden på något vis och hjälpts 
åt och stöttat varandra. Jag har 
under dessa år inte gruvat mig 
för att gå på jobbet. 
– Vi har haft en bra gemenskap, 
sammanhållning och hjälpt 
varandra. Det är ett måste för att 
det ska fungera, instämmer Leif 
Lindelöf och säger;
– Det känns skönt och bra att vi 
vet att de två som ersätter oss är 
duktiga, att vi har haft möjlighe-
ten att skola in dem i tid. I och 

med att vi har varit här så pass 
länge är det ett gott betyg, an-
nars skulle vi ha sökt oss häri-
från.

Vad ska ni ägna er lediga tid åt?
– Jag ska bland annat hjälpa 
min syster i Sydfrankrike på den 
konferensanläggning som hon 
äger. Det har väl bidragit till att 
jag går hem tidigare. Det är ett 
ställe som har mat och vin, säger 
Leif Appelbrant. 
– Jag ska umgås med familjen, 
barn och barnbarn samt till-
bringa mer tid i stugan och åka 
runt och kika lite under som-
marsemestern. Det ska bli skönt 
att bara få ta dagen som den 
kommer, säger Leif Lindelöf. 

... som båda går i pension inom loppet av en månad
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Ledningsbesök från 
Aditya Birla Group
Den 2-4 maj hölls Unit Heads Meeting som denna gång ar-
rangerades på Domsjö Fabriker. Under dessa dagar var 14 
representanter från olika delar av Pulp and Fibre inom Aditya 
Birla närvarande. Det blev bland annat fabriksbesök samt 
möten på Kempekullen.   

Kicki Moe från projektavdelning-
en lyckades bäst i golftävlingen 
Fabriksmästerskapet..

P E R S O N A L F Ö R Ä N D R I N G A R

  Nyanställningar

  Pensioneringar

Fredrik Nordlinder, 
Processoperatör

Daniel Fransson, 
Baxare

Martin Isaksson, 
Processoperatör

Tobias Andersson, 
Elektriker

Lars-Börje  
Nyström,  
Processoperatör

Mattias  
Johansson,  
Processoperatör

Anders Nordin, 
Processoperatör

Malin Eriksson, 
Redovisningseko-
nom (vik)

Lars Karlin, Underhåll, anställd sedan 1986, pen-
sionerades den 7 april 2018.

Mats Nytorp, Marknad Lignin, anställd sedan 
2013, pensionerades den 19 april 2018.

Kent Wisten, Produktion, anställd sedan 1972, 
pensionerades den 30 april 2018.

Leif Lindelöf, Produktion, anställd sedan 2001, 
pensionerades den 30 april 2018.

Karl Gunnar Forsberg, Automation, anställd 
sedan 1974, pensionerades den 30 april 2018.

Leif Appelbrant, Produktion, anställd sedan 
1982, pensionerades den 31 maj 2018.

Stanley Forsberg, Produktion, anställd sedan 
1974, pensionerades den 31 maj 2018.

Jan Larsson, Underhåll, anställd sedan 1975, 
pensionerades den 31 maj 2018.

Ann-Kathrine Larsson, Brand/Säkerhet, anställd 
sedan 2012, pensionerades den 31 maj 2018.

Per Magnusson, IT, anställd sedan 2011, pensio-
nerades den 1 juni 2018.

Ronny Helmersson, Produktion, anställd sedan 
1970, pensionerades den 19 juni 2018.

Allan Burström, Produktion, anställd sedan 
1973, pensioneras den 30 juni 2018.

Håkan Löfgren, Underhåll, anställd sedan 1973, 
pensioneras den 30 juni 2018.

Anders Molin, Produktion, anställd sedan 1975, 
pensioneras den 30 juni 2018.

B   Posttidning


