
raffinerat  3 -4  2016  |    1

Innehåll nr 3-4 2016, november 
 

Investering öppnar nya marknader 3

Kungen och ministrar på besök 4-5 

Presentation av laboratoriet 6-8

Säkerhetsinformation i ny tappning 9

20 år efter hotet om nedläggning 10-11

Det blev ett säkrare stopp 12 

Vad händer i våra affärsområden? 13

MoDo Museet populärt besöksmål 14

Kalle brinner för Domsjökunskap 15

Domsjö har fått ny logotype 16 
 

 

Ministrar 
på besök i 
bioraffinaderiet



2  |    raff inerat 3-4  2016

Raffinerat utkommer med fyra nummer per år. 
Information från bioraffinaderiet Domsjö Fabriker

Information från bioraffinaderiet Domsjö Fabriker

Information från bioraffinaderiet Domsjö Fabriker

Information från bioraffinaderiet Domsjö Fabriker

Information från bioraffinaderiet Domsjö Fabriker

Raffinerat utkommer med fyra nummer per år. 

Redaktör: Monica Backerholm tfn 0660-756 12, e-post: monica.backerholm@domsjo.adityabirla.com
I detta nummer medverkar även Emelie Berglund med texter och foto. 
Tidningens adress: Raffinerat, Domsjö Fabriker AB, 891 86 Örnsköldsvik    

Citera oss gärna, men ange källan.

Domsjö fortsätter 
väcka uppmärksamhet
Med hållbarhet och bioekonomi i fokus har vi haft 
två spännande besök hos oss senaste tiden. Först ut i 
augusti var statsminister Stefan Löfven och i september 
kom Hans majestät Konungen.  De bägge besökte oss 
tillsammans med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. 
Det är glädjande att det råder ett sådant stort intresse 
för vår verksamhet och hur vi i Domsjö kan bidra till en 
mer hållbar framtid. Det är ett intresse som sträcker sig 
även långt utanför landets gränser.

Vi har precis genomfört vårt planerade underhålls-
stopp. Det är positivt att kunna konstatera att inga 
olyckor inträffade, vare sig för vår egen personal eller 
för det stora antalet externa entreprenörer. Jag tog 
själv tillfället att delta i de dagliga skyddsronder som 
genomfördes under stoppet. Det var intressant att se 
vilket febrilt arbete som pågick. Jag fick även känslan av 
en ökad säkerhetsmedvetenhet, vilket också den externa 
säkerhetskonsult som reviderades vårt säkerhetsarbete, 
senare bekräftade. Men vi får alla komma ihåg att vi 
ständigt måste jobba för att fortsätta denna positiva 
utveckling. Vi måste tänka på säkerheten främst i stort 
som smått.

Annars har hösten tyvärr präglats av produktions-
störningar. Redan innan stoppet hade vi bekymmer i 
pannhuset, vilket också medförde att vi tidigarelade 
stoppet. Nu har vi genomfört flera insatser på pannorna 
och vi ser fram emot att slippa denna begränsande fak-
tor. Trots problemen har vi lyckats leverera cellulosa till 
våra kunder i tillräcklig omfattning för att våra relatio-
ner ska bibehållas. Det är självklart mycket viktigt för 
oss.

En glädjande nyhet i höst är den investering som vi 
ska göra i ligninpaketeringen. Vi bygger nu en helt ny 
linje med små säckar. När den står klar för produktion 
i augusti nästa år så ska vi kunna nå nya kunder inom 
helt andra användningsområden. Det känns väldigt 

spännande och så klart positivt att styrelsen tror på vår 
verksamhet och beviljar investeringar.  

Inför nästa år ser marknadsläget positivt ut för vår 
cellulosa. Det råder bra efterfrågan och vi ser nu ut att 
kunna öka vår försäljning utanför Aditya Birlas interna 
kunder. Tillsammans med en gynnsam dollarkurs kan 
det medföra ett riktigt bra resultat för cellulosan.

Läget på ligninmarknaden är tufft med pressade 
priser och hård konkurrens. Därför känns investeringen 
i småsäckshanteringen verkligen rätt i tiden. För vår 
etanol pågår ett arbete med att finna andra marknader 
där vår andra generations etanol ger ett högre pris för 
inblandning i drivmedel.

Så här i november blir dagarna allt kortare och vi när-
mar oss julhelgen med stormsteg. Fram till dess hoppas 
jag att vi kan hålla uppe produktionen, slutföra positiva 
förhandlingar med våra kunder samt färdigställa en 
budget för det kommande budgetåret som ger oss goda 
förutsättningar att fortsätta utvecklas.

Avslutningsvis vill jag 
   önska er alla en God Jul, 
    en trevlig avslutning på 
     2016 samt ett Gott Nytt  
     År 2017.

kommentaren
av VD Lars Winter
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Investering öppnar nya 
marknader för lignin

– Investeringen är ytterligare ett steg 
i utvecklingen av vårt bioraffina-
deri. Vi är glada över att våra ägare, 
Aditya Birla, ser vår potential och 
vill fortsätta att driva utvecklingen 
tillsammans med oss i Domsjö, kom-
menterar VD Lars Winter.

Domsjöligninets utveckling tog fart 
i början av 2000-talet då affärer med 
flytande lignin inleddes. Idag sker af-
färerna med torkat lignin, den första 
lignintorken startades 2009 och 2011 
uppfördes tork nummer två. Ligninet 
paketeras i säckar om 600 kilo. Nu 
tas nästa steg i utvecklingen, en ny 
förpackningslinje som gör det möjligt 
att packa ligninet i små säckar om 25 
kilo.

– Det innebär att vi kan nå en helt 
annan kundkrets. Det finns ett stort 
antal kunder som inte har möjlighet 
att hantera så stora säckar som 600 
kilo, säger affärsområdeschef Mats 
Nytorp och fortsätter;

– Det största användningsområdet 
för vårt lignin är idag som tillsats-
medel i betong där stora säckar 
föredras. Nu ser vi fram emot att nya 
marknader där lignin i små säckar 
efterfrågas, det gäller bland annat för 
användning i jordbrukstillsatser och 
som bindemedel i djurfoder.

Tillgänglig efter årsskiftet
För att komma in på dessa nya mark-
nader så snart som möjligt kommer 
Domsjös lignin redan efter årsskiftet 
att finnas tillgängligt i 25 kilos säckar, 
det sker dock under några månader 
via en extern ompaketering.

Den nya förpackningslinjen ryms 
inte i den befintliga lokalen varför en 
ny lokal kommer att uppföras intill. 
I den cirka 300 kvadratmeter stora 
lokalen kommer maskinutrustningen 
placeras, bland annat en robot som 
kommer att lyfta säckarna från rull-
band till pall.

Inledningsvis kommer anläggning-
en att köras dagtid men tanken är 

att den på sikt ska vara i drift dygnet 
runt. 

Projektgruppen är inte helt fast-
ställd med den kommer att ledas 
av projektledare Christina Moe från 
projektavdelningen. Produktionsin-
genjör Åke Eriksson och driftingenjör 
Erik Salomonsson kommer också att 
vara viktiga kuggar i projektet som 
ännu är på planeringsstadiet. Bygget 
ska stå klart i maj då maskinmontaget 
ska startas.

Körs parallellt
Domsjö Fabrikers två lignintorkar  
har idag en total kapacitet på  
120 000 ton torkat lignin per år. Den 

nya paketeringsanläggningen får en 
kapacitet på knappt 50 000 ton per 
år. Såväl de två torkarna som de två 
paketeringsanläggningarna kommer 
att köras parallellt, dvs ligninet kom-
mer att packas i säckar om både 600 
kg och 25 kg. Ett mindre lager finns i 
Domsjö men huvudlagret för lignin 
kommer även fortsättningsvis att 
finnas i Lübeck. Därifrån sker skepp-
ning till kunder över hela världen.

Ligninet är en funktionskemikalie. 
Beroende på hur den doseras kan 
man uppnå två vitt skilda funktioner. 
Vid låginblandning får den en disper-
geringseffekt och vid höginblandning 
fungerar den som ett bindemedel.  

Denna trio kommer att vara viktiga kuggar i utvecklingen av den nya förpacknings-
linjen. Frv; driftingenjör Erik Salomonsson, produktionsingenjör Åke Eriksson samt 
projektledare Christina Moe.

Domsjö Fabriker investerar cirka 30 miljoner kronor i en ny linje för paketering av lignin. 

Utrustningen beräknas vara i drift i augusti 2017 och öppnar möjligheter för Domsjös 

lignin på helt nya marknader.
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Kungen och ministrar på besök

– Verkligen roligt och dessutom 
viktigt att vi får möjlighet att visa vår 
verksamhet. Vi har en betydande roll 
i den bioekonomin som allt fler ser 
som en förutsättning för en hållbar 
framtid, konstaterar VD Lars Winter.

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker 
har under flera år varit ett populärt 
besöksmål för många, från skole-
lever till ministrar, ambassadörer 
och kungligheter. Som alltid föregås 
besöken av noggranna förberedelser. 
Allt för att besökarna ska få ut så 

mycket som möjligt under den rela-
tivt korta tid som besöken ofta varar. 
Denna gång var målsättningen vid 
de bägge tillfällena att undvika långa 
och tekniska presentationer utan mer 
handgripligt visa verksamheten.
 
Busstur i området
De bägge besöken fick ett snarlikt 
upplägg. De inleddes med en busstur 
runt industriområdet för att ge en 
bild av områdets historia och vad 
som pågår idag. Därefter blev det 
en kort promenad in i fabriken till 
avdelningen för torkning av cellulo-
san. Med hjälp av ett visningsbord 
innehållandes prover från fabriken, 
fick gästerna en insyn i den speciella 
Domsjöprocessen. Det blev även en 
presentation av såväl dagens som 
morgondagens produkter och om 

hur de inom många områden kan 
ersätta fossilt baserade produkter. För 
informationen svarade VD Lars Win-
ter, produktionschef Christin Norberg 
samt utvecklingschef Kristina Elg 
Christoffersson.

Statsministern kom i sällskap med, 
förutom landsbygdsministern, kansli-
personal och representanter för parti-
distriktet. Innan sällskapet anlände till 
Domsjö hade de hunnit med ett besök 
ute i skogen hos Holmen Skog. Även 
det kungliga sällskapet hann med ett 
skogsbesök, hos Sveaskog i Kramfors. 
De besökte även Mondi Dynäs kraft-
pappersbruk i Väja och Box destilleri i 
Bjärtrå.

Fokus för besöken var hållbar skogs-
industri och dess framtida möjligheter 
att förädla råvaran. Gästerna impone-
rades av Domsjöområdets verksamhet 
som ett av världens mest avancerade 
bioraffinaderier där förutom Domsjö 
Fabriker, även AkzoNobel och Sekab 
tillverkar olika bioraffinaderiproduk-
ter. Gästerna fick även en tydlig bild 

Under hösten har finbesöken avlöst varandra i Domsjö. Först ut var statsminister 

Stefan Löfven och drygt en månad senare var det dags för kung Carl XVI Gustaf. 

De bägge gästade Domsjö tillsammans med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
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av den starka och framgångsrika 
forskningsmiljö som finns, med MoRe 
Research, SP Processum, Umeå uni-
versitet och Mittuniversitetet. 

Det kungliga sällskapet bestod 
förutom av kungen och landsbygds-
ministern även av Landshövding 
Gunnar Holmgren, Herman Sund-
qvist, generaldirektör Skogsstyrelsen, 
Per-Olof Wedin, VD Sveaskog, Claes 
Nordmark, politiskt sakkunnig, 
Helene Holstein, chef vid Närings-
departementets enhet för skog och 
klimat samt kommunalrådet Glenn 
Nordlund och Elvy Söderström.
 
Minister i manöverrummet
Vid statsministerbesöket i augusti 
fanns SP Processum på plats i fabri-
ken. VD Magnus Hallberg berättade 
om betydelsen av att stat och företag 
gemensamt satsar för att de nya pro-
dukter som forskas fram, inte minst i 
Domsjö, ska kunna komma i produk-
tion i stor skala. Karin Johnson, FoU-
ingenjör hos SP Processum visade 
Single Cell Protein i form av nästan 
ätbara chips. Proteinet har framställts 
av surlut från Domsjö, lut som be-
handlats med enzymer och mikroor-
ganismer, vilka omvandlat surluten 

till protein som kan ingå i fiskfoder. 
Statsministern tog även tillfället i 

akt att besöka det angränsande ma-
növerrummet i torkmaskinsalen. Han 
slog sig ner bredvid skiftoperatörerna 
för att diskutera arbetsuppgifter och 
arbete generellt. Ett till synes uppskat-
tat inslag i besöket.
 
Miniutställning
Vid det kungliga besöket hade Dom-
sjö och SP Processum bjudit in sina 
grannar, tillika medlemsföretag att 
delta. Det innebar att en miniutställ-
ning med produktbord byggdes upp 
på plats intill torkmaskinerna. Det 
kungliga sällskapet fick en kort intro-
duktion av respektive företag. 

Bo Lindberg, platschef för AkzoNo-
bel, berättade och visade prover på 
de förtjockningsmedel till färg vilka 
produceras i Domsjö. En udda produkt 
som visades var ett ”lim” som används 
vid tillverkning av kubanska cigarrer. 

Vid SP Processums bord blev det 
lite av repris från statsministerns 
tidigare besök. VD Magnus Hallberg 
deltog liksom FoU-ingenjör Karin 
Johnson. Stefan Svensson, VD för 
MoRe Research berättade vid sitt 
bord, om bland annat byggandet av 

Europas första pilotutrustning för att 
framställa nanokristallin cellulosa. Det 
är ett material med många intressanta 
och speciella egenskaper och kan 
exempelvis användas i byggmaterial, 
biokompositer, tryckt elektronik och 
färgtillsatser.

Till sist informerade Thomas Nils-
son, VD för Sekab, om företaget och 
dess olika etanolbaserade produkter. 

–  Naturligtvis är vi stolta över att ha 
fått visa vårt bioraffinaderi för Hans Ma-
jestät Konungen, Landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht och statsminister Stefan 
Löfven. De är intresserade och enga-
gerade i arbetet för en bättre miljö och 
därmed ett hållbarare samhälle. Därför 
känns det extra roligt att de hedrat oss 
med besök, avslutar Lars Winter.

Som ett minne från besöken fick 
såväl ministrarna som kungen visko-
skalsonger av märket Allvar. De är 
tillverkade av cellulosa från Domsjö 
vilken spunnits till tråd hos Aditya 
Birla i Indien. Det unika med dem är 
dess spårbarhet, det går att följa ma-
terialets väg från kalsongtillverkning 
via viskos- och cellulosatillverkning 
tillbaka till den svenska skogen.  

 Foto: Håkan Nordström 
och Jonas Forsberg
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Laboratoriet är 
ett viktigt nav

Laboratorieverksamheten är ett 
viktigt stöd till hela verksamheten. 
Arbetsuppgifterna är styrda av 
kundkontrakt, oftast är det driftav-
delningarna som efterfrågar labora-
torietjänster men det kan även vara 
andra avdelningar. I huvudsak kan 
man säga att laboratoriet har följande 
uppgifter;
Miljöanalyser, dvs utsläppskontroll.

Driftanalyser, såsom kontroll av 
viskositet.

Kvalitetskontroll på slutproduk-
terna cellulosa och lignin.

Kontroll av onlinemätare i fabri-
ken.

– Den överlägset största uppgiften 
är de många olika driftanalyser som 
behövs. De utförs både av dagtids- 
och skiftlaboratoriet, berättar Matilda 
Abrahamsson som precis återvänt till 
tjänsten som laboratoriechef efter sin 
föräldraledighet.

 I laboranternas arbetsuppgif-
ter återfinns hela kedjan, från att 
hämta in prover från fabrikens olika 
avdelningar, till att utföra analyserna 
och även rapportera provsvaren. Den 
interna rapporteringen sker vanligt-
vis digitalt. Även kalibrering av in-
strument görs i laboratoriets regi, det 
gäller dels instrument på laboratoriet 
men även de laboratorieinstrument 
som finns på produktionsavdelning-
arna. De prover som inte kan analy-
seras på laboratoriet skickas vidare 
till externa analysbolag.

Inarbetad arbetsrotation
På dagtidslaboratoriet arbetar fyra 
laboranter. Tack vare väl inarbetad 

arbetsrotation kan de turas om med 
respektive arbetsområde. 
 – Det innebär inte bara mer omväx-
ling i arbetet utan även en trygghet 
att alla kan göras alla uppgifter. Det 
är en styrka om någon behöver vara 
frånvarande, tillägger Maria Walle-
nius, som jobbat som laboratoriechef 
under Matildas ledighet.
 Dagtidslaboranterna utför även 
den viktiga utsläppskontrollen som 
sker på samtliga utsläppskällor. Re-
sultatet övervakas av berörda myn-
digheter. Om det uppstår problem i 
fabriken och gällande gränsvärden 
överskrids måste det meddelas omgå-
ende till berörd myndighet. Laboran-
terna kontrollerar även hur recipien-
ten Örnsköldsviksfjärden mår. Sju 
gånger per år görs miljöprovtagning 
med båt på förutbestämda punkter i 
fjärden.

Höga krav
Domsjös laboratorium lever upp till 
de av myndigheterna högt ställda 
kvalitetskraven. Det är den statliga 
myndigheten Swedac som ansvarar 
för den ackreditering som krävs för 
att få göra provtagning och analyser 
samt rapportera till berörda myndig-
heter. 
 – Laboratoriet kontrolleras med 
ett intervall på 18 månader. Det är en 
noggrann kontroll för att se att vi ut-
för det vi åtagit oss, tillägger Matilda 
och berättar att Swedacs representan-
ter även kan bidra med utveckling av 
arbetssättet.
 – De representanter som kommer 
till oss innehar en stor kunskap, inte 

minst tack vare insyn i hur arbetet 
bedrivs på andra liknande laborato-
rium. Det innebär att de kan komma 
med förbättringsförslag.
 Förutom de provtagningar och 
miljöanalyser som görs regelbundet 
spelar laboratoriet en viktig roll vid 
produktutveckling och kundsamar-
bete. När det görs fabriksförsök finns 
laboratoriet så gott som alltid med, 
det samma gäller vid processjustering 
liksom vid felsökning.
 – En del av vardagen är den 
ständiga ström av extra analyser som 
efterfrågas. Laboratoriet är en ser-
viceavdelning vilket innebär att alla 
måste vara flexibla, tillägger Maria.
 Laboratoriet utför även kvalitets-
kontroll på slutprodukt för såväl 
cellulosa som lignin. En rad olika pa-
rametrar kontrolleras för att certifiera 
produkterna mot kundernas krav. 
Kvalitetskontroll av etanolen utförs 
dock av MoRe Research.
 Förutom de fyra dagtidsgående la-
boranterna består dagtidslaboratoriet 
av två laboratorieingenjörer. Duon 
har lite olika inriktning på sina befatt-
ningar, den ena ansvarar för driften 
av laboratoriet, att instrumenten 
fungerar som de ska och att laboran-
ternas arbetsuppgifter går att utföra. 
Den andra ansvarar för analysmeto-
derna, att de är uppdaterade och vid 
behov ersätts av nya. I ansvarsområ-
det ingår även att utveckla metoder 
för nya analysområden.

Åtskilda lokaler
Medan driftlaboratoriet återfinns i 
Fabrikskontoret så är skiftlaboratoriet 

Inom laboratoriet jobbar på dagtid frv Mariell Dahlin Darebro, 
Robert Persson, Anne-Christine Westin, Maria Skoog, Maria  
Wallenius, Anna Nilsson och  Matilda Abrahamsson.

TEMA LAB

Ett väl fungerande laboratorium är en förutsättning 

för produktion. I Domsjö är laboratorieverksamheten 

uppdelat i två delar, ett dagtidslaboratorium och ett 

skiftlaboratorium. Kvaliteten säkras inte bara genom 

kompetenta medarbetare utan även genom nödvändig 

ackreditering av myndigheterna.
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Det är svårt att samla alla skiftlaboranter på bild samtidigt. Här syns frv : Tomas Johansson, Jonas 
Engberg, Sara Johansson, Marit Danemyr, Carin Munther, Malin Dahlberg, Katarina Åslin, Ulla Hedberg, 
Shahzad Ahmad, Christer Karlström och Sandra Hiller.

Matilda Abrahamsson  ǀ  Laboraoriechef
❱❱ Har det övergripande ansvaret över avdelningen. Jobbar mycket 
med att hitta förbättringsområden och arbetar långsiktigt med framtida 
utveckling av laboratoriet. Fungerar med sin expertis inom laboratorie- 
och analysfrågor som ett stöd mot andra avdelningar.

Anna Nilsson  ǀ  Laboratorieingenjör Drift
❱❱ Ansvarar för att laboranternas arbetsuppgifter går att utföra och 
att instrumenten fungerar som de ska. I arbetet ingår samordning av 
kontroller och kalibreringar, samt inköp av instrument, tillbehör och 
kemikalier. Arbetar även mycket med arbetsmiljöfrågor, både inne på 
laboratoriet och vid provuttagen i fabriken.

Ann-Christine Westin  ǀ  Laboratorieingenjör Metodutveckling
❱❱ Ansvarar för att hålla analysmetoder uppdaterade och för att 
utveckla metoder för nya analysområden. Arbetar även mycket med 
kvalitetssäkring av analyser. Deltar ofta i olika projekt mot produktion 
och DomInnova. 

Laboranter
❱❱ Laboranterna är laboratoriets hjärta, de jobbar med hela kedjan från 
provtagning till analys och sedan rapportering. De utför även kontrol-
ler och kalibreringar på laboratoriets instrument, samt jobbar med 
att förbättra de journaler och rutiner laboranterna använder sig av. 
Laboranterna är de man stöter på först på labbet, och de som utför det 
egentliga service-arbetet mot kunder.

Avdelning Laboratoriet
Vem gör vad?

TEMA LAB

Dagtidslaboranter:
Mariell Dahlin Darebro
Tord Bystedt (vik lab/biorening)
Robert Persson
Maria Skoog
Helen Wallander (lab/biorening)
Roger Sandin (lab/biorening)

Skiftgående laboranter:
Jörgen Hellström (skift A)
Tomas Johansson (skift A) 
Sandra Hiller (skift B)
Shahzad Ahmad (skift B)
Katarina Åslin (skift B)
Malin Dahlberg (skift C) 
Ida Andersson (vik skift C)
Marit Danemyr (skift C)
Jonas Engberg (skift D)
Christer Karlström (skift D) 
Carin Eriksson (skift E)
Ulla Hedberg (skift E) 
Sara Johansson (skift F)
Daniel Wiberg (skift F) 
 

placerat mitt i fabriken. Det beman-
nas dygnet runt av två skiftgående 
operatörer, dvs totalt tolv skiftla-
boranter. Skiftlaboranterna jobbar 
i huvudsak med driftanalyser och 
kvalitetsprover vilket utförs dygnet 

runt. De har två olika scheman som 
de alternerar mellan.
 – Det optimala hade varit att ha 
ett gemensamt laboratorium. Tyvärr 
har vi inte hittat någon genomförbar 
lösning på det varför vi gett upp 

den tanken just nu i alla fall, säger 
Matilda och tillägger vidare att man 
nyligen valt att renovera dagtidslabo-
ratoriet för att få mer ändamålsenliga 
lokaler.   
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Daniel Wiberg gör en viskositetsprovtagning. Varje prov tar två timmar att göra.

Skiftlaborant  
– ett varierande och roligt jobb
Det är ett fullspäckat schema 

som väntar när skiftlaboran-

terna anländer till arbetet – men 

med den stora variationen och 

den goda stämningen är Sara 

Johansson och Daniel Wiberg 

gladeligen på sitt jobb. 

På varje skift är det två laboranter som 
arbetar med ett flertal provtagningar 
varje dag. Den ena laboranten fokuse-
rar på de återkommande viskositets-
proverna medan den andre tar sig an 
ett varierat antal andra prover.

– På viskositeten kör vi ett nytt prov 
varannan timme från kokeri, blekeri 
och torkmaskinsal så att vi får med 
hela processen fram till färdig pro-
dukt, berättar Sara och fortsätter;

– Det tar två timmar innan provet 
är klart så sammanlagt blir det tolv 
vändor på ett dygn. De värden som vi 
kommer fram till är det som sedan styr 
fabriken. 

Kontrollprov vid skiftavlösning
Proverna som tas från kokeriet och 
blekeriet görs för att se att rätt viskosi-
tet används i den aktuella produktio-
nen. Proverna som laboranterna gör 
från torkmaskinsalen är för att kunna 
certifiera produkten och ge kunden ett 
kvitto på att de får rätt kvalitet. Alla 
tester görs i dragskåp eller på drag-
bänkar. Provet som laboranterna tar 
ut ska först tvättas och sugas torr från 
vätska  innan de formas till kakor och 
torkas. Därefter vägs kakorna innan de 
torkas ytterligare en gång.
 – När vi väger provbiten kan vikten 
se lite olika ut beroende på om det är 
hög eller låg viskositet, så det gäller 
att vi har koll på vilken kvalitet som 
produceras, säger Sara.
 När provet torkats tillsätts kemika-
lier och cellulosan skakas sönder innan 
den värms upp. Sedan körs provet i ett 
analysinstrument.
 – Det mesta är datorstyrt, vilket är 
positivt eftersom resultatet inte kan 
påverkas av den mänskliga faktorn. 
Däremot är det viktigt att det är 
rätt klimat inne i våra lokaler för att 

analyserna ska ge ett korrekt resultat, 
förklarar Daniel.
 Provresultatet registreras därefter i 
en dator och rapporteras in, sedan är 
det dags för laboranten att förbereda 
inför nästa viskositetsprovtagning. 
Hela provprocessen tar några timmar 
och i luckorna mellan proverna ska 
instrument kalibreras samt kontrol-
leras, utrustningen ska rengöras och 
nya lösningar ska kalibreras. 
 För att se så att all utrustning 
fungerar som det ska och att kva-
litetssäkra att analyserna blir rätt, 
analyseras vid varje skiftavlösning 
ett kontrollprov. Dessutom jämförs 
Domsjö Fabrikers analys med andra 
bruk och kontrolleras inom Aditya 
Birla-koncernen en gång per månad. 

Tight schema
Men viskproverna är inte de enda 
prover som tas. Dagligen kontrolleras 
även ljusheten i samtliga kokare och 
de andra proven som görs varierar 
beroende på om laboranten arbetar 
dagskift, nattskift eller helg. 
 – Vi har ett rätt så specifikt upplägg 
på hur våra dagar ser ut och vi har 
hela fabriken som vår arbetsplats i 
princip, säger Sara.
 Schemat som den andre laboran-
ten följer inleds alltid med en test av 
kvalitetsparametern R18, där prover 
från blekeriet och färdig produkt 
analyseras. Dagtidsskiftet analyserar 
sedan gasanalyser från kokvätskebe-
redningen och ligninpulvret kvali-
tetskontrolleras. Under nattskiftet 
analyseras grönlut från sodapan-
norna, ligninpulvret, flytande lut och 

pannvattnet innan dagskiftet tar vid 
och schemat fortlöper. Om laboranter-
na arbetar helg ska även bioreningen 
kontrolleras, men det finns mycket 
annat som ska hinnas med om det 
finns tid över.
 – Men det är inte alltid att det finns 
så mycket tid över, ibland kommer det 
in ett extraprov som måste kontrol-
leras. Då är det upp till produktions-
ledaren att prioritera bort något annat 
prov för att detta ska hinnas med. Så 
tight schema har vi, berättar Daniel.
 Att Daniel och Sara trivs på sin 
arbetsplats i skiftlaboratoriet är det 
ingen tvekan om. De båda tror att 
blandningen av män och kvinnor på 
avdelningen gör att det blir en bra 
sammanhållning och stämning.
 – Jag har snart jobbat två år på skift-
laboratoriet av mina tio år på Domsjö 
Fabriker och jag trivs jättebra! Detta 
jobb är så långt ifrån att sitta och över-
vaka och styra. Eftersom vi alternerar 
vem som gör vad så känns det aldrig 
enformigt. Man vet vad man ska göra 
och det är en trygghet som jag gillar, 
berättar Daniel.
 Sara håller med, men eftersom job-
bet innebär en hel del stående arbete 
samt promenerande menar hon att det 
blir rätt så slitsamt på kroppen.
 – Men jag trivs jättebra och har job-
bat på laboratorie under hela mina nio 
år på Domsjö Fabriker.  Det är roligt 
att få träffa alla personligen på skiften 
plus att vi är en stark grupp på labo-
ratoriet vilket gör att det aldrig känns 
jobbigt att vara ute och jobba på ett 
annat skift, säger Sara.  

Text & foto: Emelie Berglund

TEMA LAB
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Säkerhetsinformation i ny tappning

– SSG är en väldigt bra funktion som 
gör att vi får en högre kvalitet på 
vår arbetsmiljöinformation och som 
dessutom gör det möjligt att mäta 
individers arbetsmiljökunskaper, 
berättar Johan Olsson, Brand- och 
Säkerhetschef på Domsjö Fabriker.
 SSG är en standardiserad arbets-
miljöutbildning som upprättats av ett 
företag som heter just SSG – Standard 
Solution Group. På grund av ökade 
lagkrav från bland annat Arbetsmiljö-
verket på en standardiserad säker-
hetsinformationsutbildning inom 
skogsindustrin så öppnades det upp 
en helt ny marknad varpå företaget 
SSG grundades. 
 Det är många industrier som anslu-
ter sig till SSG och för Domsjö Fabri-
ker har arbetet pågått sedan början av 
2016. För att kunna få ett kort och bli 
registrerad i SSG:s databas krävs det 
ett godkännande på den webbase-
rade utbildningen. SSG gäller för alla 
som ska arbeta inom fabriksområdet, 
t.ex. entreprenörer, intraprenörer och 
konsulter. 
 – I vår lokala del har vi vävt in frå-
gor som bland annat rör brandskydd, 
säkerhet, skydd och bränder, säger 
Johan Olsson.
 
Hög acceptans hos entreprenörer
För att kunna ta del av utbildningen 
krävs det att en administratör på det 
aktuella företaget tilldelar kursen 

till sina entreprenörer. När de blir 
godkända får de ett kort att uppvisa 
i vaktstugan. Vaktens kortläsare ger 
information om genomgången utbild-
ning samt giltighetstid. Därefter får 
de tillträde till området.
 – Kursen har en giltighetstid på tre 
år, därefter måste provet göras om. 
Dock gör många misstaget att titta på 
det fysiska kortets hållbarhet, berättar 
Johan. 
 Genomförandet av SSG har innebu-
rit mer jobb för vaktstugan gällande 
administration och kontrollfunktio-
ner vid tillträdet. Johan menar dock 
att införandet har gått bra, både för 
personalen i vaktstugan men även 
för de entreprenörer som kommit till 
Domsjö.
 – Entreprenörerna har anpassat 
sig jättefort vilket visar att SSG är en 
vedertagen metod. Det har varken 
varit beröm eller klagomål utan det 
har varit en acceptans. Det är gläd-
jande att så många, inte minst under 
alla kontroller under stoppet, hade 
tillgång till SSG, förklarar Johan.

En del av Domsjös säkerhet
Om en entreprenör kommer till 
vaktsugan utan SSG kan de, så länge 
de har fått tillgång till utbildningen, 
göra provet på plats via exempelvis 
en smartphone. För de som kommer 
till vaktstugan och inte ska utföra ett 
arbete, tsåsom besökare eller försäl-

jare, finns inget krav på SSG. Dessa 
får istället ta del av arbetsmiljöinfor-
mationen via en informationsfolder 
och får tillträde förutsatt att besöket 
är anmält. God lokalkännedom krävs 
för att själv få gå in på området, alter-
nativt att besöksmottagaren eskorte-
rar dem.  
 Johan tror att SSG bidrar till att 
Domsjö Fabriker blir en säkrare 
arbetsplats: 
 – Tidigare med vår säkerhetsun-
dervisning visste vi att informatio-
nen höll en hög klass, men vi kunde 
aldrig säkerställa att de som tog del 
av informationen verkligen uppfat-
tade innehållet. Nu krävs det att den 
som har SSG blir godkänd på provet 
och då kan vi se att vi verkligen har 
förmedlat vår skyddsinformation. 
Detta tror jag bidrar till att uppfatt-
ningsförmågan och säkerhetsförståel-
sen blir högre.
 Givetvis kan olyckor inträffa även 
om individer är riskmedvetna, men 
förhoppningen med SSG är att ris-
kerna ska minimeras.  
 – Det är viktigt att medvetandegöra 
säkerhetsinformation på ett bra och 
pedagogiskt sätt, vilket jag tycker att 
vi gör med detta system. 
  – Vi har som måluppfyllnad att 
vi genom SSG ska uppnå en säkrare 
arbetsplats och det tror jag att vi 
lyckas med tillsammans.   

Text & foto Emelie Berglund

Ann-Kathrine Larsson och Johan Olsson insepkterar SSG i Domsjös vaktstuga.

Sedan 1 september i år är det SSG som gäller fullt ut på Domsjö. Den tidigare lokala säkerhetsgenom-

gången har ersatts av SSG Entré grundutbildning och SSG Domsjö lokaldel. För besökare, som inte ska 

utföra något arbete på området, räcker det att ta del av en informationsfolder vid ett inbokat besök.
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Glatt återseende 
– 20 år efter hotet om fabrikens nedläggning

Detta var något som varken facken, 
Domsjö Fabrikers VD eller de an-
ställda kunde acceptera, varav arbe-
tet började med att försöka göra allt 
de förmådde för att rädda Domsjö 
Fabrikers framtid. En arbetsgrupp 
startades för att tillsammans ta 
fram den korrekta information om 
Domsjö som behövde förmedlas till 
koncernens styrelse, media, politi-
ker och andra opinionsbildare. 
 Många menade att fabrikens 
dissolvingmassa var en produkt för 
framtiden på en dokumenterad väx-
ande marknad. Att nedläggningen 
av Domsjö skulle göras till förmån 
för Husums virkestillgång ansågs 
inte vara tillräckliga argument. En 
önskan om försäljning dök upp, 
men det var inget som koncernsty-
relsen ville kännas vid. 

Vision blev verklighet
– Det som diskuterades gällande 
framtidsutvecklingen i Domsjö 
i mitten på 90-talet, bland annat 
ligninet, har blivit genomfört nu, 
men det skulle inte genomföras 
egentligen i MoDos regi, säger 

Lennart Westberg, dåvarande VD och 
fortsätter; 
 – För mig var det naturligt att 
kämpa  för Domsjö eftersom fabriken 
hade framtidsförutsättningar. Det 
hade varit enklare att förstå nedlägg-
ningen om vi hade varit en fabrik 
som det gått dåligt för.
 Domsjö Fabriker hade genom sats-
ningen på sin miljövänliga produkt 
närmast intagit en unik ställning. En 
nedläggningen skulle ha gett förö-
dande konsekvenser för Örnskölds-
vik kommun, där inte bara arbetstill-
fällena skulle hotas utan även andra 
industrier i närområdet och den 
fortsatta utvecklingen i samhället. 
 Leif Lindholm, som arbetat poli-
tiskt med frågor bland annat gällande 
hållbar utveckling inom kommunen 
har många gånger kämpat för Dom-
sjös sak i debatter.
 – På grund av det som hände i 
Domsjö lyckades vi mobilisera hela 
kommunen och Örnsköldsviks 
befolkning för att skapa en form av 
offensiv framtidstro – vi kan om de 
vågar satsa. Slutsatserna ifrån detta 
resulterade så småningom till kom-

munens Vision 2008 och utvecklings-
projektet Världsklass, berättar han 
och fortsätter;
 – Domsjö Fabriker är en symbol 
för långsiktig hållbar utveckling, hur 
man kan vända det gamla industri-
samhället till något som styrs framåt.

Efter en hård kamp tvingades slut-
ligen koncernens styrelse att backa 
och utlyste Domsjö Fabriken till för-
säljning – och på den vägen blev det.

Inte beredd på debatt
Det var ett glad och pratsam grupp 
som träffades på Domsjö Fabriker, 
20 år efter nedläggningshotet. Bland 
representanterna från den tidigare 
arbetsgruppen fanns de fackliga fö-
reträdarna Martin Eriksson, Lennart 
Sellgren, Leif Lindholm, Bo Hultin 
och Christer Larsson samt Håkan 
Östman från marknadssidan och 
dåvarande VD Lennart Westberg. De 
inbjöds av nuvarande fackordförande 
Ronny Hellström, Pappers 108. De 
samlades i vaktstugans lokaler där 
nuvarande VD Lars Winter berättade 
om ägarbytet i samband med inträdet 
i Aditya Birla Group, om fabrikens 

En glad återförenad skara. Från vänster; Bo Hultin, Christer Larsson, Lennart Westberg, Håkan 
Östman, Martin Eriksson, Lennart Sellgren, Leif Lindholm, Ronny Hellström.

Under mitten på 90-talet hade Domsjö Fabriker 16 procent av världsmarknaden, låg bra till ekonomiskt 

och hade stora planer för framtiden. Då kom det oväntade beskedet från MoDo-koncernens VD att 

Domsjö Fabriker skulle behöva läggas ned till förmån för satsningar i Husum.

Engagemanget var 
stort, inte enbart lokalt. 
Expressens löpsedel, 
den 26 november 1996.



raffinerat  3 -4  2016  |    11

Processoperatörer under utbildning
Det var glädjande många studen-
ter som antagits till den tvååriga 
processoperatörsutbildningen vid 
Umeå universitet med start i höst.

Den 8 september besökte åtta 
elever som har påbörjat program-

met Domsjö Fabriker där studen-
terna fick träffa representanter från 
produktionsledning och fack samt 
anställda på fabriken som tidigare 
genomfört utbildningen.  

framtidsplaner, utmaningar och den 
bioekonomi där Domsjö spelar en 
viktig roll. Därefter stod rundvand-
ring i fabriken samt lunch på Brux på 
agendan.
 – Jag ser Domsjö som den enhet 
som har störst potential både process-
mässigt men även kompetensmässigt 
med vår erfarna personal, konstate-
rade Lars Winter.
 Vad som var brytningspunkten till 
att koncernledningen backade fanns 
det delade meningar om i gruppen. 
En del menade att det var när de fick 
kommunpolitikerna på sin sida, andra 
menar att det fanns fler faktorer som 
spelade in, såsom att fabriken gick bra 
ekonomiskt, hade framtidsprodukter 
och att de hade bytt från konkurrens-
utsatt pappersmassa till dissolving-
massa.
 Lennart Westberg konstaterade att 
ingen var beredd på att möta en sådan 
häftig debatt som det blev, även i 
riksmedia. Den debatten gjorde att det 
blev enklare att sälja fabriken. 

Positiva till Domsjös framtid
Något som det talades varm om 
under återträffen var det stöd som fa-
briken fick från allmänheten och från 
kunderna som vägrade lämna Domsjö 
trots hotet om nedläggning. 
 – Tanken har många gånger slagit 
mig, vad hade vi gjort om vi inte 
hade haft dem som ville kämpa för att 
rädda fabriken och skapa möjligheter 
för framtiden? säger Ronny Hellström 
och fortsätter;
 – Med tanke på hur många bruk 
som genom historien har blivit 
nedlagd är det otroligt glädjande att 
Domsjö verkar ha fler än nio liv.  
 – Och vår anda; att man alltid käm-
pat, knutit näven i fickan när det har 
gått tungt och att man alltid har hållit 
ihop – det tror jag är en orsak till att vi 
klarat oss och även kommer att klara 
oss länge i framtiden.
 Ronny menar att även om bioraf-
finaderiet idag inte står inför sådana 
hot som för 20 år sedan så kommer 
det alltid att finnas en kamp för fabri-
kens överlevnad. Detta eftersom det 
konstant måste finnas en vision och 
en utveckling att sträva efter för att 
säkra en framtid för Domsjö Fabriker. 
Men med en stark vilja, hårt arbete 
och en hel del Domsjöanda går det att 
komma långt.  
Text & foto: Emelie Berglund

Introduktionsutbildningen för 
nyanställda har gått av stapeln där 
ett närmare tjugotal deltog. Det 

fick möjlighet att både lära känna 
varandra och företaget genom den 
information som hölls.   

Nyanställda informerades
Ett närmare tjugotal nyanställda deltog i utbildningen.

Eleverna från Processoperatörsprogrammet fick under besöket i Domsjö träffa 
representanter för företaget och facket.

I mitten av november genomfördes 
en internationell cellulosakonferens 
i Örnsköldsvik, arrangerad av uni-
versiteten i Karlstad och Umeå till-
sammans med Domsjö Fabriker, SP 
Processum och MoRe Research. Ett 
80-tal forskare och industrirepre-
sentanter deltog för att tillsammans 
presentera och diskutera forsk-

ningsresultat och trender inom 
cellulosa. Huvudtalare var profes-
sor Thomas Rosenau vid Univer-
sity of Natural Resources and Life 
Sciences i Österrike och Denis Sens, 
Tech Service and Develop Manager 
från Tembec, Frankrike. Konferen-
sen avslutades med ett studiebesök 
hos de arrangerande företagen.  

Internationell cellulosakonferens
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Säkert stopp utan överraskningar
Efter intensiva dagar med un-

derhållsstopp i fabriken kom till 

slut produktionen igång. Trots 

en försenad uppstart vill under-

hållschef Sven Westman poäng-

tera att de underhållsarbeten 

som gjordes var bra och som 

vanligt bidrog medarbetarna 

med ett fantastiskt engage-

mang. Dessutom blev det ett 

stopp med förbättrad säkerhet.

Under stoppveckan inträffade inga 
olyckor. Däremot rapporteras rekord-
många händelser, mycket tack vare 
en aktiv tillsyn under hela stoppet 
både internt och externt. Varje dag 
gjorde avdelning HSEQ skyddsron-
der tillsammans med representanter 
för ledningen. Det renderade i många 
händelserapporter. Även den externa 
konsult som fanns på plats för att se 
över säkerhet, bidrog med många 
rapporter. Sammantaget kan dock 
konsulten konstatera att säkerheten 
förbättrats.
 – Självklart är det mycket gläd-
jande. Men vi måste jobba vidare mot 
ytterligare förbättringar. Det är ett 
arbete som aldrig får avstanna, säger 
Sven och betonar hur viktig händel-
serapporteringen är. Utan den är det 
svårt att veta vilka förbättringar som 
behövs.
 – Vi har dock en kommunikations-
utmaning att nå ut med information 
om våra regler och rutiner till alla en-
treprenörer och underentreprenörer. 
De senaste tio åren har antalet som 
inte pratar svenska ökat dramatiskt 
och vi har underentreprenörer som 
även har svårt att förstå engelska.
 – Flera nya rutiner och regler har 
införts, bland annat gällande tillfäl-
liga avspärrningar och tillfälliga 
lyftanordningar. 
 Andra viktiga nyheter inför detta 
stopp var nya rutiner för säker av-
ställning (dvs stopp av utrustning), 
arbetstillstånd och den ”Tänk efter 
före” lapp som införts som en sista 
säkerhetskontroll med viktiga frågor 
att besvara innan arbetet påbörjas.
Totalt fanns det nästan 700 externa 

entreprenörer på plats för att hålla 
igång jobben dygnet runt. Dessutom 
blev det åtskilliga övertidstimmar för 
många av Domsjös 400 egna medar-
betare. Totalt var det skrivet 1 300 ar-
betsordrar som tillsammans innehöll 
cirka 4 000 olika aktiviteter. 
 De största insatserna gjordes i 
pannhuset, främst på sodapanna 9 
som försågs med en ny ekonomiser 
och luftsystem. Hittills ser ombyggna-
den ut att ha gett avsedd effekt men 
eftersom intrimningen fortfarande 
pågår är det för tidigt att uttala sig 
om slutresultatet. En kapacitetstest 
på pannan kommer att göras senare i 
november.

Bland alla övriga insatser kan 
nämnas bytet av 50 meter trävatten-
tub, flytt av tvättpressen i blekeriet 
samt de åtskilliga styrsystem som 
byttes runt om i fabriken. Det gjordes 
även säkerhetshöjande insatser, bland 
annat monterades skyddsutrustning 
i cellulosamagasinet och åtskilliga 
pumpar försågs med dränering.

Få överraskningar
I överlag är Sven nöjd med arbetet 
som utfördet under stoppet.

– Underhållsarbetet gick mycket 
bra. Det man befarar vid större stopp 
är att allvarliga fel eller brister ska 
hittas när man stannar och får tillgång 
till utrustning som annars alltid är i 
drift. Denna gång blev det inga större 
överraskningar. Visst hittade vi saker 
som måste åtgärdas, men inget akut. 
 – Vi har satsat mycket på ökad 

planering, fortlöpande besiktningar 
och ett förbättrat förebyggande un-
derhåll. Det känns som att vi kan se 
resultatet av det nu.
 En nyhet är de så kallade under-
hållsfönster som införts sex till sju 
gånger årligen. Det är underhållsin-
satser som planeras i samband med 
att kokarna besiktas. För att göra 
en kokarbesiktning krävs att farten 
sänks i kokeriet och då finns möjlig-
het att även sänka farten på andra 
avdelningar och därmed få utrymme 
för underhållsinsatser.
 Lagom till underhållsstoppet 
infördes nya inpasseringsregler. En 
morgon genomfördes även en nykter-
hetskontroll på alla inpasserande. Det 
blev ett glädjande resultat då ingen 
fick utslag på sin blåsning.
 – Jag vill ta tillfället i akt och tacka 
alla inblandade. Utan det stora en-
gagemang som finns, skulle vi aldrig 
kunna genomföra ett så pass omfat-
tande stopp.
 Stoppet blev dock längre än 
planerat då det uppstod problem i 
samband med uppstarten.
 – Självklart är det allvarligt att vi 
inte kommer igång som planerat. Vi 
håller på att utvärdera vad som hän-
de och varför. Vi ska dra lärdom av 
det inträffade och se till att det som 
varit dåligt inte ska upprepas igen. 
Det kommer alltid att finnas saker att 
förbättra, avslutar Sven Westman.

Nästa underhållsstopp är planerat 
till hösten 2017.  

Håkan Eriksson från avdelning HSEQ och huvudskyddsombud Lars Schedin  
tittar på installationen av säkerhetsutrustning i cellulosamagasinet.
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Hösten har präglats av en 
mycket stark viskosmark-
nad där priserna för våra 
kunders produkter (inom 
viskos) stigit med mer än 20 
procent, samtidigt som deras 
lagernivåer varit väldigt låga. 
Självklart har det medfört en 
mycket positiv situation för 
vår cellulosa, priset har stigit 
och vi har ett spotpris för vår 
produkt som är det högsta 
sedan år 2012. 

Tyvärr ser vi nu en vändning 
med sämre priser framöver. 
Vi går nu in i en årlig lågsä-
song på viskosmarknaden 
och det är svårt att bedöma 
hur mycket den kommer att 
påverka priset. Efterfrågan 
på vår cellulosa är emellertid 
god och långfibercellulosa är 
särskilt eftertraktad. Vår mål-
sättning är att utnyttja detta. 
Det innebär att vi nu planerar 
vi för en ökad regelbunden 
försäljning till Kina där lång-
fibercellulosa används främst 
inom viskos.

Diskussionerna kring hållba-
ra produkter och spårbarhet 
ökar lavinartat. Vi får många 
frågor och det är trevligt att 
vi kan berätta om hur Dom-
sjös produkter kan bidra till 
en hållbar framtid. Även för 
våra ägare är hållbarhet en 
prioriterad och viktig fråga. 
Det är därför extra roligt att 
den internationella organisa-
tionen Canopy Initiative, som 
jobbar för att bevara ur- och 
regnskogar, rankar Aditya 
Birla bland de bästa i världen 
i det avseendet.

Det är glädjande att produk-
tionen av etanol forsätter att 
vara hög och följer planen för 
året. Fortsätter vi i samma 
takt, kommer vi att överträffa 
fjolårets produktionsrekord. 
 Efterfrågan på Domsjös 
bioetanol är god och vi kan 
sälja varje liter vi producerar. 
Prisnivån är för närvarande 
ovanligt låg men förväntas 
att långsamt stiga under 
nästa år. 

Investeringen i förpacknings-
linje för småsäckar är höstens 
mest positiva nyhet. Den möj-
liggör försäljning till kunder 
som vi idag inte når, eftersom 
stora säckar kräver avancerad 
lyftutrustning.  Det är för oss 
nya kunder på vår huvud-
marknad, betongtillverkning, 
men också kunder inom helt 
andra branscher där prisnivån 
är betydligt högre. Anlägg-
ningen står klar nästa sommar 

Magnus Lundmark, 
chef AO Cellulosa

Mats Nytorp, 
chef AO Etanol

Mats Nytorp, 
chef AO Lignin

Cellulosa

Etanol

Lignin

Vad händer i affärsområdena?
Bra drag i 
höst

Möjlig 
expansion?

Tuff 
marknad

 Kapaciteten i vår etanolfa-
brik är idag för liten för att 
ta hand om allt socker som 
finns i lutarna. Det bedöms 
möjligt att kunna utvinna 
20 procent mer etanol om 
vi hade tillräcklig kapacitet. 
Vi kommer därför att inleda 
ett utredningsarbete för att 
beräkna lönsamheten i en 
expansion.
 Det luktproblem som vi 
lider av sedan ett par år ser 
ut att gå mot sin lösning. Ge-
nom ett systematiskt arbete 
tillsammans med MoRe och 

Sekab har vi  kommit fram 
till vad som luktar. Nu 
återstår att eliminera bild-
ningen av luktämnena.
 För att nå nya kundgrup-
per tittar vi på att certifiera 
oss enligt en internationell 
standard för bioetanol, 
ISSC. Med ett sådant miljö- 
och hållbarhetscertifikat är 
vår produkt godkänd för 
försäljning till några viktiga 
länder och stora kunder 
som vi idag är utestängda 
från.

och fram till dess kommer vi 
att packa om lignin hos ett 
företag i södra Sverige. På så 
sätt kan vi påbörja försäljning 
av lignin i småsäck så vi kan 
snabbt öka volymerna med 
vår egen anläggning i drift.
 Marknaden för lignin 
genomgår för tillfället föränd-
ringar. Det gäller både på pro-
ducent- och konsumentsidan. 
Vår kund i Polen, KGHM, som 
under tio års tid köpt flytande 
produkt från oss har i stort sett 
upphört med användning av 
lignin. Eftersom de var en av 

världens största ligninkö-
pare så har en stor mängd 
lignin från deras andra 
leverantörer kommit ut på 
marknaden i framför allt 
Mellanöstern med tuff pris-
konkurrens som följd. Det är 
en situation som vi försöker 
hantera på bästa sätt.  

Jämn kvalitet, bra förpack-
ning, leveranssäkerhet och 
god kundservice är Domsjös 
främsta konkurrensmedel.  
Alla kan vi bidra till att 
bibehålla våra goda kundre-
lationer.
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Rune Hellström och Stig Lindberg 
är två engagerade medlemmar i 
Molidens samhällsförening. Det 
är föreningen och dess cirka 350 
medlemmar som driver museet 
sedan drygt tio år tillbaka. 
 MoDo-museet byggdes ursprungli-
gen upp av MoDo under 80-talet och 
placerades på Kempekullen i Dom-
sjö. I samband med Örnsköldsviks 
100 års firande 1994, skänkte MoDo 
museet till kommunen. Museet flyt-
tades från Kempekullen och sattes 
upp i den så kallade Kulturfabriken i 
centrala Örnsköldsvik. Tio år senare 
packades museet ihop.

Övertog från kommunen
– Vi fick överta museet från 
kommunen, då var det nerpackat i 
lådor. Tack vare EU-medel och bidrag 
från Kempestiftelsen och Holmen 
Skog, kunde vi bygga upp nästan 
hela det tidigare museet på plats här 
i Moliden. Det stod klart år 2005 och 
har sedan dess varit ett uppskattat 

besöksmål, berättar Rune Hellström.
 Att museet hamnade i just Moliden 
är ingen slump. Det lilla samhället 
är något av MoDos vagga. Här fanns 
den såg som utgör första delen i 
bolagsnamnet MoDo. Mo som i 
Moliden och Do som i Domsjö.
 I samhället har den så kallade 
Rättaregården bevarats. Till den hör 
även ett stall och en snickarbod. Den 
herrgård som finns intill är dock i 
privat ägo sedan många år.
 I den fint bevarade Rättaregården 
möts man av en kopia av ett 
tidsenligt kontor från 1900, inklusive 
två tillhörande medarbetare. Här 
finns även andra guldkorn som 
bysten av JC Kempe, Frans Kempes 
fotoalbum från 1897, en väl bevarad 
fälttoalett, porslin med tidenliga 
logotyper och mycket mer. 
 Den trevliga miljön i Rättaregården 
kommer även till användning 
vid uthyrning, tex vid bröllop. 
Under senare år har verksamheten 
kompletterats med sommarcafé och 
loppis, allt i samhällsföreningens 

MoDo Museet populärt besöksmål

Stig Lindberg och Rune Hellström i det tidsenliga bemannade kontor som finns på plats i MoDo Museet.
Bilden nedan: MoDos logotype förändrades under åren, här bevarad på porslin.

regi. Det tillhörande stallet och 
snickarboden kommer väl till 
användning för bland annat 
konstutställningar. Föreningen har 
även inlett ett samarbete med en 
annan kulturförening, Primus Motor, 
vilket inneburit möjlighet att få en 
guidad tur runt samhället i tidsenliga 
bussar. 

Kopia av såghus
Förutom museet i Rättaregården 
erbjuds även besök i den 
sågverksbyggnad som byggts upp nere 
vid Moälven. Det är en kopia i skala 1:3 
av det gama såghuset. I såghuset finns 
en utställning som berättar om arbetet 
i skogen och vid sågen. Föreningen 
har även kompletterat med en sagostig 
med start på samma ställe.
 – Mo samhällsförening är en 
fantastiskt fin förening med stort 
engagemang och det känns som att 
återväxten är god. I vår bygd finns 
ett starkt samhällsengagemang i alla 
åldrar, avslutar Rune Hellström och 
Stig Lindberg.  

MoDo Museet i Moliden har blivit ett populärt 

besöksmål. Under den gångna sommaren var det 

2 500 besökare som tog tillfället att ta del av den 

spännande historien kring MoDos utveckling från 

kronosåg till storindustri.
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Kalle brinner för Domsjökunskap

MoDo Museet populärt besöksmål

Under många år har nyanställda 
vid Domsjö erbjudits en utbildning 
i processkunskap. Det har varit en 
mycket uppskattad utbildning för 
såväl anställda i produktionen som 
övriga. Nu är det dock oklart om 
och hur denna utbildning kan drivas 
vidare. Kalle Lundberg har nämligen 
bestämt sig för att sluta.

– Jag har en speciell känsla för 
Domsjö. Det är en sådan intressant 
fabrik, säger Kalle och ingen behöver 

tvivla om han menar allvar. Kalle gil-
lar verkligen Domsjö.

Intresset för processindustri bör-
jade redan på 50-talet. 1954 anställdes 
Kalle, som då var 15 år, på Modos 
forskningslaboratorium och dess 
rayonavdelning. Kalle jobbade skift 
och under nätterna, på ledig tid, 
fick han tillåtelse att komplettera sin 
sjuåriga folkskola med att läsa kurser 
via Hermods. 

Han slutade 1959 för att studera 
vidare till ingenjör i Härnösand. När 
studierna var avslutade var tanken 
att återvänta till MoDo och rayon-
avdelningen men det visade sig att 
avdelningen skulle avvecklas. Kalle 
flyttade därför till Umeå för att stu-
dera matte.  Efter en termin fick han 
problem att få studiemedel, eftersom 
han saknade den utbildning i franska 
som krävdes. Han valde därför att 
börja arbeta som lärare i Vännäs. Där-
med var en lång lärarbana inledd.
 
Blev yrkeslärare
– Jag blev bara kvar en termin i 
Vännäs innan jag flyttade hem till 
Järved. Jag såg att Grundsunda kom-
mun sökte en lärare i Processteknik. 
Yrkesskolan låg bara ett stenkast från 
fabriken i Husum. Det passade mig 
perfekt. 

Året var 1964. Kalle blev utbild-
ningen trogen, han flyttade med in 
till Parkskolan i Örnsköldsvik 1982. 
År 2002 lades utbildningen dock ner, 
det var året innan innan Kalle blev 
pensionär. 

– Jag hade den stora förmånen att 
få fylla ut min lärartjänst med att leda 
utbildning åt Skogsindustrins utbild-
ningscentrum i Markaryd. Det var 

förberedande kurser inför de certi-
fieringsutbildningar som krävdes av 
processoperatörer både i Husum och 
Domsjö. Jag hjälpte till med ämnena 
mattematik, kemi och fysik.

Trots pensionsålder fortsatte 
Kalle sina utbildningar. Kontakten 
med Domsjö levde vidare och Kalle 
erbjöds att hålla interna utbildningar 
för nya medarbetare.

–  Jag vet faktiskt inte när jag hade 
den första interna utbildningen i 
Domsjö, men jag har hunnit med 
åtskilliga utbildningstillfällen genom 
åren. Det som är så spännande med 
Domsjö är att det hänt så många 
förändringar i processen.
 
Täta kontakter
Tack var en nära kontakt med en rad 
engagerade Domsjömedarbetare har 
Kalle kunnat hålla sin kunskap upp-
daterad. Han påpekar att det varit 
en förmån att få diskutera fabriken 
och dess process tillsammans med 
duktiga medarbetare som Christer 
Jonsson, Mats Ohlsson, Åke Eriksson, 
Bo-Gunnar Bäckman, Ari Pohjola, 
Krister Lundgren och inte minst 
Roland Agnemo.

– Utan dem hade jag inte kunnat 
fortsätta. De har varit så värdefulla 
för mig och alltid ställt upp och sva-
rat på mina frågor och funderingar.

Det kursmaterial som använts 
under åren har Kalle i tryggt förvar. 
Han har lovat att dela med sig om 
det skulle bli så att Domsjö vill driva 
utbildningen vidare med någon 
annan kursledare. Det är dock ännu 
oklart hur framtiden för utbildningen 
ser ut.

Kalle betonar hur roligt det har 
varit att följa Domsjös utveckling 
och inte minst lära känna så många 
Domsjömedarbetare. 
 
Fantastiskt yrkesliv
När Kalle ser tillbaka på sitt långa 
yrkesliv som lärare ångrar han inte 
att han blev just lärare. Han har 
alltid haft lätt att fånga sina elevers 
uppmärksamhet och intresse. Han 
betonar att han haft ett fantastiskt 
yrkesliv.

– Det bästa med att vara lärare är 
att få dela med sig av sin egen kun-
skap, avslutar Kalle Lundberg.  

Kalle Lundberg har nu ge-
nomfört sin sista utbildning i 
processkunskap i Domsjö.

PORTRÄTTET

Med stor glädje och ett fantastiskt engagemang har Kalle Lund-

berg utbildat Domsjömedarbetare i processkunskap under många 

år. Hans bakgrund som yrkeslärare i samma ämne samt några 

ungdomsår vid Modos forskningslaboratorium, har varit perfekt 

för ändamålet. 
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Domsjö Fabriker 
deltog i Företa-
gardagen som 
arrangetrades i 
oktober i Fjällräven 
center. På bilden 
syns Ingrid Öhman 
från marknadsav-
delningen.

Under hösten har Aditya Birla introducerat en ny grafisk profil 
inom alla sina enheter. För Domsjös del har det bland annat 
medför en ny logotyp. Här är det en av fasadskyltarna som 
förses med den nya logotypen.

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

Ida Andersson
Laborant skift (vik) 

Robin Arnkvist
Mekaniker 

Emelie Berglund
Kommunikation 
(vik)

Tord Bystedt
Laborant (vik)

Erik Högberg
Automation (vik) 

Patric Stenman
Skiftoperatör 

Stefan Svensson
Brandskydds-
kontrollant 

Birgitta Tjern-
ström
Löneadministratör 

Jens Westerlund
Skiftopertör (vik)

Simon Eriksson
Elektriker

Björn Edström, teknik, anställd sedan 2010, pen-
sionerades den 5 september.

Esbjörn Forsgren, underhåll, anställd sedan 
1974, pensionerades den 3 juli.

Urban Lundqvist, HR, anställd sedan 1972, pen-
sionerades den 31 augusti.

Kent Olofsson, automation, anställd sedan 1971, 
pensionerades den 30 september.

Kenneth Persson, produktion, anställd sedan 
1969, pensionerades den 31 juli.
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