
raffinerat  3 -4  2018  |    1

Innehåll nr 3-4 2018, december
Blekeriprojekt för 140 miljoner     3

Nytt miljötillstånd i sikte       4

Ambassadör på besök       5

Presentation avdelning Produktion          6-7

Först med FIP-bilar         8

Spännande viskosforskning         9

Populärt med Domsjöklassikern       10

Hallå Där Glenn!       11

Kicki leder 
viktigt projekt



raffinerat  3 -4  2018  |    32  |    raff inerat 3-4  2018

Information från bioraffinaderiet Domsjö Fabriker

Information från bioraffinaderiet Domsjö Fabriker

Ansvarig utgivare; Monica Backerholm tfn 0660-756 12, e-post: monica.backerholm@domsjo.adityabirla.com
Tidningens adress: Raffinerat, Domsjö Fabriker AB, 891 86 Örnsköldsvik   
Citera oss gärna men ange källan.  

På omslaget: Christina Moe är projektledare för DD-tvättsprojektet.

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

Vi har nu lämnat en fantastiskt varm sommar bakom oss 
vilket är såväl tråkigt som lite befriande. Värmen som i 
början upplevdes som skön, blev efter ett flertal veckor 
besvärande. Vi upplevde processproblem som vi aldrig 
tidigare varit med om. Samtidigt drabbades vi av läckage 
på en bottentub i den ena sodapannan. Det tvingade oss 
att begränsa produktionen under flera veckor, en jobbig 
men även lärorik period. Nu när vintern är i antågande 
kan vi dra nytta av våra lärdomar och lyfta produktionen 
till den nivå vi bör vara på.
 
Under hösten har vi samlat alla medarbetare till ge-
mensamma arbetsplatsträffar för att bla berätta om våra 
viktiga fokusområden. Vi ska förbättra vår lönsamhet 
genom att fokusera på fyra områden – Produktion (in-
kluderar anläggningstillgänglighet), Kvalitet, Försäljning 
av specialprodukter samt vårt nya Miljötillstånd. Genom 
våra fokusområden ska vi skapa betydande förbättringar! 
Vi kommer att kontinuerligt följa upp och kommunicera 
det arbete som bedrivs inom fokusområdena. 

Vi har nyligen, from september, även genomfört en om-
fattande organisationsförändring. Den största förändring-
en är att vi delat på produktion och underhåll, självklart 
med ett fortsatt nära samarbete avdelningarna emellan. 
Vi har kommit igång bra men det är fortfarande nytt och 
det pågår arbete att optimera och effektivisera organisa-
tionen, ett arbete som vi alla måste hjälpas åt med.

I oktober genomfördes förhandlingen med Mark- och 
miljödomstolen om vårt miljötillstånd. Jag vill ta tillfället i 
akt att tacka alla som varit med inför och under förhand-
lingen. Det är ett omfattande arbete som ligger bakom vår 
ansökan. I december får vi svaret, då kommer domen. 

Arbetet med att installera den nya DD-tvätten fortsät-
ter. Vi kan se att såväl den nya blåstanken som själva 
DD-tvätten, lyfts på plats. Ett betydande arbete kvarstår 
innan uppstarten i juni, det ska bli mycket spännande. Vi 
räknar med bättre tvätt och en högre, jämnare produk-

DD-tvätt står för Drum Displacer 
och är ett trycksatt tvättfilter som ska 
ersätta dagens elva diffusörer som 
finns i blekeriet för att tvätta cellulo-
san. Projektet inleddes redan hösten 
2016 med förstudier och förbere-
dande arbeten så som förstärkningar 
av befintlig byggnad. På våren 2017 
övertog Christina Moe rollen som 
projektledare.

– Jag har varit projektledare för 
många projekt under mina åtta år i 
Domsjö men detta är det största. Det 
är en rolig utmaning och det ska bli 
spännande att se DD-tvätten starta 
under våren 2019, konstaterar Chris-
tina och tillägger:

– Projektets omfattning innebär 
att det tar upp en stor del av min 
arbetstid.

Om allt går planenligt ska de sista 
inkopplingarna göras under det 
planerade underhållsstoppet i maj 
2019. Därefter väntar en viss inkör-
ningsperiod innan anläggningen når 
full kapacitet.

I den nya DD-tvätten kommer cel-
lulosan tvättas kontinuerligt vilket är 
en fördel.

– Idag har vi tretton kokare men 
bara elva diffusörer där cellulosan 

tvättas batchvis. Det medför att vi 
ibland drabbas av väntetider som 
hämmar produktionen, förklarar 
Christina och tillägger att den nya an-
läggningen även har högre kapacitet.

Utrustningen består i huvuddrag 
av en blåstank, en DD-tvätt samt ett 
cellulosatorn. Cellulosan pumpas från 
kokeriet via den blåstank som är un-
der uppbyggnad. Tanken ska fungera 
som en buffert och kommer att rymma 
tre kok cellulosa. Från blåstanken går 
cellulosan vidare in i DD-tvätten som 
är placerad inne i blekeriet. 

Dagens elva diffusörer är delvis ut-
tjänta men några av dem kommer att 
behållas för att bland annat användas 
som filtratbuffert och kylvattentank. 

– Vi bygger om det befintliga filtrat-
tornet T1, till cellulosatorn för den 
DD-tvättade cellulosan. Det innebär 
att det även finns en buffert efter tvät-
ten.

Högt säkerhetsfokus
Ombyggnationen av filtrattornet 
innebär att det invändiga kaklet rivs 
ut och en ny torntopp sätts på plats. 
Tanken kläs därefter invändigt med 
syrafast material och botten görs om 
med bland annat en ny omrörare. Det 

är ett jobb som kommer att pågå fram 
till årsskiftet.

– Vi befarade att jobbet inne i tanken 
skulle ställa till med buller, särskilt när 
kaklet revs. Vi har därför gjort konti-
nuerliga bullermätningar och anpassat 
arbetet efter resultatet för att inte störa 
omgivningen framförallt nattetid.

Säkerhetsmässigt har projektet gått 
mycket bra och inga allvarliga tillbud 
har inträffat. Christina betonar att man 
håller mycket högt säkerhetsfokus. 
Bland annat görs noggranna riskanaly-
ser tillsammans med entreprenörerna 
innan nya aktiviteter får starta.

DD-tvätten väger 150 ton och har 
därför monterats ihop på plats i bleke-
riet. Trumman har en diameter på fyra 
meter och den är sex meter lång.

Många engagerade
I projektet är många entreprenörer 
och Domsjömedarbetare involverade, 
förutom processingenjörer och under-
hållspersonal betonar Christina att det 
varit värdefullt att de två skiftopera-
törerna Magnus Liljedahl och Niclas 
Tjernström engagerats. De är erfarna 
och sitter inne med stor kunskap om 
att köra blekeriet.

Den nya DD-tvätten medför sänkta 
underhållskostnader och högre till-
gänglighet. Projektet kommer även att 
bidra till en förbättrad miljö genom att 
volymen blåsgaser kommer att minska 
genom att gaserna går via en ny kon-
densor till den befintliga blåsgasskrub-
bern.   

Projektledare Christina Moe 
vid DD-tvätten .

kommentaren
av VD Lars Winter

Fokusområden och 
friskvårdsutmaning

tion. Med den långa framförhållning vi har till under-
hållsstoppet i maj så har vi fina möjligheter att förbereda 
oss för en smidig uppstart. Det ser jag fram mot.  

Nu under slutet av året pågår arbetet med att färdigstäl-
la budget för FY20 och även planera för reparationer och 
investeringar som ska genomföras under majstoppet. Det 
är intensiva planerings- och budgetmöten för att färdig-
ställa allt material som krävs. Därför är det också viktigt 
att vi motionerar för att hålla oss friska och orka med 
våra arbetsuppgifter liksom julhelgens förberedelser och 
stök. Domsjöklassikern är en utmärkt friskvårdssatsning 
som ger såväl en utmaning som behövlig motion. Jag 
har under helgen simmat de 3 000 meter (120 vändor i 
Paradisbadet) som ingår för november och december och 
kommer att genomföra de andra aktiviteterna också. Ni 
hänger väl med ni också?! 

Nu återstår fyra månader av vårt budgetår FY19 och vi 
kan se fram mot en vit jul och ett spännande och fram-
gångsrikt 2019 med nya och bättre förutsättningar på 
många områden! Tack för det goda, och i många delar 
slitsamma, arbetet under 2018! 

Jag önskar er alla en  
skön julhelg och ett  
gott nytt år 2019.

Blekeriprojekt för 140 miljoner 
DD-tvättsprojektet pågår som bäst i fabriken. Investeringen på 

drygt 140 miljoner kronor är den största på många år. När den 

nya tvätten är i drift i blekeriet ska inte bara produktionen kunna 

höjas, investeringen har även en positiv inverkan på miljön.
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Den indiska flaggan vajade i 

topp vid fabriksområdet när 

landets ambassadör Monika 

Kapil Mohta besökte Domsjö 

Fabriker i september. 

Ambassadören uttryckte stor glädje 
över besöket och imponerades över 
verksamheten.

– Domsjö Fabriker är viktig för 
landets gröna omställning, det är 
en utveckling som vi har mycket att 
lära av i Indien.

Monika Kapil Mohta tillträdde 
som ambassadör i Stockholm för 
snart två år sedan. Nu gavs möjlig-
het till en resa norrut och självklart 
var hon intresserad av att besöka 
Aditya Birlas anläggning, Domsjö 
Fabriker, som fortfarande är det 
största indiska förvärvet i Sverige.

– Aditya Birlas förvärv av Domsjö 
Fabriker stärker samarbetet mel-
lan länderna. Indiska investeringar 
i Sverige har ökat senaste åren, 
konstaterar ambassadören och tilläg-
ger att Sverige blivit en symbol för 
innovation och teknik. 

– Indien är en stor marknad med 

mycket arbetskraft. Det gör att sam-
arbetet blir en Win-Win-situation. 

Ambassadören besökte även Dom-
sjös samarbetspartners tillika grannar 
på Domsjöområdet, MoRe Research 
och Rise Processum.

Viktiga utmaningar
Monika Kapil Mohta pratade varmt 
om den cirkulära ekonomin och hur 
långt Sverige kommit jämfört med 
Indien.

– Vi har många utmaningar när det 
gäller miljö och hållbarhet i Indien. 
Det är därför viktigt att vi lär av er, vi 
måste samarbeta över nationsgränser 

Nu är det gjort. Förhandlingen 

i Mark- och miljödomstolen om 

Domsjö Fabrikers miljötillstånd 

är genomförd. Dom väntas i 

december, då står det klart vilka 

villkor som ska gälla för verk-

samheten.

– Det har varit en lång process, men 
det måste få ta tid. Det är viktigt 
att det blir rätt, konstaterar Malin 
Nygren, chef för avdelning HSEQ, 
aningen lättad och påtagligt nöjd.

Förhandlingen genomfördes under 
ledning av rådman Patrik Södergren. 
Domstolen representerades i övrigt 
av tekniska rådet Camilla Wolf-Watz 
samt de särskilda ledamöterna Len-
nart Mattsson och Stina Blombäck 
samt en notarie. Domstolen tog plats 
i Green Room med den sökande, 
det vill säga Domsjö Fabriker, på sin 
vänstra sida och remissmyndighe-
terna på motsatt sida.

För Domsjö Fabriker svarade VD 
Lars Winter samt, förutom Malin Ny-
gren, även produktionschef Christin 
Norberg och Monika Westerlund, 
chef produktionsutveckling. Domsjö 
företräddes även av tre jurister. Dessa 
backades upp av olika representan-
ter/interna specialister som fanns 
på plats för att hjälpa till att besvara 
frågor.

Stor uppbackning internt
– Vår strategi var att kunna svara på 
så många frågor som möjligt under 
själva förhandlingen. Det är alltid 
svårt med kvartstående frågor som 
kräver skriftliga kompletteringar, 
de tenderar att aldrig riktigt ta slut. 
Därför var det bra att många fanns på 
plats för att besvara frågor. 

– Det är en ynnest att få genomföra 
en förhandling och veta att uppback-
ningen är total. Alla ville verkligen 
vara med och bidra med sina kunska-
per, fortsätter Malin.

På motsatt sida återfanns represen-
tanter för remissmyndigheterna; Örn-
sköldsviks Kommun, Länsstyrelsen i 
Västernorrland, Miljövårsverket samt 
Myndigheten för samhällsberedskap. 
Av de som lämnat skriftliga yttran-
den var det enbart Folkhälsomyn-

digheten som saknades. Salen fylldes 
även av övriga intressenter såsom 
grannföretag och branschföreträdare. 
Under tre hela dagar pågick förhand-
lingen innan Rådmannen kunde ge 
en avslutande summering och slå fast 
att domen lämnas i december.

– Det har varit intensiva dagar. 
Jag upplever att vi levererade bra 
presentationer och lyckades hålla en 
röd tråd genom hela förhandlingen. 
Vår målsättning var att ge ett samlat 
och proffsigt intryck och jag tycker att 
vi lyckades mycket bra, konstaterar 
Malin och tillägger att det genomgå-
ende var ett bra diskussionsklimat 
och bemötande mellan parterna.

Omfattande fabriksbesök
Under den första förhandlingsda-
gen ägnades eftermiddagen åt en så 
kallad syn på platsen. Det innebar 
en guidad busstur såväl inom som 
utanför fabriksområdet samt ett om-
fattande fabriksbesök.

– Engagemanget inför och under 
förhandlingen har verkligen varit 
stort genom hela organisationen. 
Det är många som bidragit till att vi 
kunde visa upp anläggningen från 
dess bästa sida.

– Generellt har det alltid funnits 
ett stort intresse för miljötillståndet, 
säger Malin som kom till Domsjö 
Fabriker under andra halvan av 2017 
och sedermera övertog ansvaret för 
tillståndsarbetet.

2016 lämnades en ansökan om nytt 
tillstånd in till Mark- och miljö-
domstolen. I juni 2017 genomfördes 
ett muntligt förberedande möte med 
såväl domstol som remissmyndig-
heter. Då det stod klart att det fanns 
många tillkommande frågor från 
remissinstanserna ombads Domsjö att 
komplettera sin ansökan. En ny ansö-
kan lämnades därför in i mars 2018. 

– Man får komma ihåg att det hänt 
mycket under de senaste åren som 
påverkat vår ansökan, inte minst 
planerna på en förgasningsanläggning 
och legionellaproblematiken i bio-
reningen. Den dom som ska levereras 
innehåller viktiga villkor för vår verk-
samhet, därför är det självklart viktigt 
att underlaget är korrekt.

– Vår ansökan innehåller ett gediget 
material, lägg därtill alla svar från re-
missinstanserna. Det är ett omfattande 
jobb som ska göras av domstolen. 

– Positivt är att alla remissinstanser 
ansåg att verksamheten är tillåtlig, 
dvs att vi får fortsatt tillstånd att 
tillverka cellulosa, lignin och eta-
nol. Sedan finns det självklart olika 
synpunkter från myndigheterna som 
domstolen nu ska ta ställning till.

– Det är rätt uppenbart att domen 
kommer att medföra kostnader för 
oss. Det handlar om tvingande inves-
teringar och utredningar som måste 
göras. I december har vi svaret. Då 
vet vi vad som krävs, avslutar Malin 
Nygren.   

Nytt miljötillstånd i sikte 

Under förhandlingen genomfördes en syn på platsen. Det innebar en busstur runt 
området samt ett omfattande fabriksbesök.

Ambassadören Monika Kapil Mohta tillsammans med representanter från Domsjö Fabriker, frv Sven Westman, Lars Winter, Chris-
tin Norberg och Jeanette Börjesson. Monika besökte Domsjö tillsammans med Richa Soni Rai från ambassaden (till höger). 

Det är många år sedan Parkskolans 
gymnasieutbildning till Processope-
ratör lades ner. Men till hösten 2019 
kommer det att finnas möjlighet att 
återigen påbörja en gymnasieutbild-
ning till Processoperatör.

Det är Praktiska gymnasiet i 
Örnsköldsvik som startar ett nytt 
gymnasieprogram som bygger på 
ett lärlingssystem där teori varvas 

Imponerad ambassadör på besök
och inte minst skapa relationer. Det är 
viktigt för vår gemensamma framtid, 
konstatera ambassadören och fort-
satte;

– Det har varit intressant att även få 
ta del av verksamheten inom Domsjö-
området. Vilket fantastiskt samarbete 
det finns här mellan företagen på 
området men även med universitet, 
kommun, region och myndigheter.

Monika Kapil Mohta prisade även 
den vackra naturen och besökets tredje 
dag ägnades åt en tripp till Höga Kus-
ten och Skuleberget.

Ambassadören hann även möta före-
trädare för Örnsköldsviks Kommun. 

Gymnasieutbildning till Processoperatör 
med praktik. Domsjö Fabriker stöt-
tar utbildningen liksom flera lokala 
aktörer. Den treåriga utbildningen 
heter Industriteknikprogrammet.

– Det är glädjande att utbild-
ningen kommer igång. Vi hoppas 
och tror att den kommer att hjälpa 
oss med framtida rekrytering, 
kommenterar HR-chef Jeanette 
Börjesson.
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Produktionsorganisationens uppgift är att 
producera cellulosa, lignin och bioetanol till 
önskad kvalitet och kvantitet. Avdelningen 
har ett nära samarbete med främst underhålls-
organisationen men även övriga avdelningar. 
Vid avvikelser ansvarar produktionsavdel-
ningen för att utredning och problemlösning 

Anna Olsson  
ǀ  Laboratoriechef

❱❱ Jag har det övergripande 
ansvaret för driftlaboratoriet, 
som består av både dagtids-
lab och skiftlab. Jag jobbar 
med att hitta och genomföra 
förbättringar men arbetar 
även långsiktigt för att 
utveckla verksamheten. När 
önskemål om en analys når 
mig tar jag det vidare och ser 
om det är möjligt för drift-
laboratoriet att utföra. Två 
laboranter jobbar på varje 
skift och fyra jobbar dagtid. 
Driftlaboratoriet har även 
två laboratorieingenjörer. 
Laboratoriet presenterades i 
Raffi  nerat nr 3-4 2016.

Christin Norberg  
ǀ  Produktionschef

❱❱ Jag ansvarar för samord-
ning och utveckling av 
avdelningen. Har personalan-
svaret för blockcheferna, chef 
produktionsutveckling samt 
produktionsledarna. Jag ingår 
även i ledningsgruppen där 
fabriksgemensamma frågor 
diskuteras. I mitt jobb ingår 
även en hel del med samman-
ställningar och rapportering 
till våra ägare.

Monika Westerlund  
ǀ  chef Produktionsutveckling

❱❱ Just nu jobbar jag mycket 
med arbetsprocesserna i vår 
grupp. Eftersom vi är i en 
ny konstellation med nya 
arbetsuppgifter är det viktigt 
att vi hittar eff ektiva arbets-
sätt och samarbetsformer med 
kringliggande grupper i orga-
nisationen. Inom avdelningen 
vill jag att processutveckling, 
energi och laboratoriet ska ha 
ett eff ektivt och givande sam-
arbete som hjälper till att öka 
Domsjö Fabrikers lönsamhet.

Emanuel Lundberg  
ǀ  Energiingenjör 
Eva Larson  
ǀ  Senior Energiingenjör

❱❱ Vi är en resurs för hela 
företaget i energifrågor. Vi 
budgeterar för fabrikens 
framtida energianvändning, 
följer upp och analyserar den. 
Statistiken och analyserna 
rapporteras i fabriken och 
till myndigheter. Vi följer 
teknikutvecklingen och har 
kontakt med externa företag 
för eventuella samarbeten. Vi 
arbetar med energieff ektivi-
seringsförslag, energiavtal, 
systemet för rapportering av 
koldioxid och ser till så att 
energiledningssystemet följs.

Maria Wallenius  ǀ  dagtids-
gående Produktionsledare

❱❱ Jag arbetar mycket med 
personalfrågor och ett av 
mina stora uppdrag är att 
utveckla rekryterings- och 
introduktionsprocessen av 
nya medarbetare. Jag deltar 
i intervjuer och persontester 
samt ansvarar för upp-
följningen kring varje ny 
medarbetare under provan-
ställningen. 

Jag är produktionsle-
darnas representant i olika 
forum och fungerar som 
en länk mellan dagtid- och 
skiftorganisationen. 

Produktion 
i ny organisation

Mathias Dahlbäck  
ǀ  Blockchef lut
Åke Eriksson  
ǀ  Blockchef fi ber

❱❱ Vi ansvarar för avdelning-
arnas strategiska och lång-
siktiga utveckling, upprättar 
drift- och anläggningsbudget 
samt följer upp driftkostnader. 
Dagligt samarbete och sampla-
nering sker fortlöpande med 
skiftledning, dagtidsgående 
produktions-, underhålls- och 
administrativa avdelningar. Vi 
ansvarar för att de säkerhets-
föreskrifter som gäller inom 
ansvarsområdet upprätthålls 
och att arbetsmiljöarbetet och 
brandskyddsarbetet bedrivs 
systematiskt och i enlighet 
med aktuella lagar, föreskrif-
ter, rutiner och instruktioner.

Lut: Johannes Nyberg, 
Krister Lundgren, Erik 
Salomonsson
Fiber: Christer Jonsson, 
Bo-Gunnar Bäckman, 
Andreas Westerlund
ǀ  Drifttekniker

❱❱ Som drifttekniker är vi 
avdelningsansvariga för en 
till tre avdelningar. I job-
bet ingår problemlösning, 
optimering och förbättringar 
av driften samt uppföljning 
av kvalitets-, energi- och mil-
jöparametrar. En viktig del är 
den dagliga kontakten med 
operatörerna. Planering och 
samarbete sker med under-
hållsavdelningens arbetsle-
dare liksom med produk-
tionsledarna. Vi ansvarar för 
befattningsträff ar hålls och 
även att arbetsmiljöronder 
genomförs. Andra arbetsupp-
gifter är projektarbete, upp-
rättande av bryt- och låslistor, 
driftinstruktioner, riktvärden, 
processcheman. Vi planerar 
och samordnar insatser som 
görs på avdelningarna såsom 
rengöringar, tvättar, kortare 
och längre stopp.

Mikael Andersson, Roger 
Hellström, Catharina 
Karlsson, Daniel Nilsson,
Mattias Sellin, Ronnie 
Söderström  ǀ  skiftgående 
Produktionsledare

❱❱ Som skiftgående produk-
tionsledare samordnar vi 
den löpande produktionen 
så att uppsatta mål följs med 
avseende på kvalitet och 
produktivitet. 

Vi leder produktions-
mötena varje morgon och 
rapporterar och korrigerar 
avvikelser i produktions-
processerna samt föreslår 
förbättringar. 

Vi ansvarar för bemanning 
och kompetensutveckling 
av skiftet och ingår i Domsjö 
Fabrikers räddningsgrupp.

görs. Avdelningen har även ansvar för det 
systematiska arbetsmiljö-, brandskydds- och 
yttre miljö arbetet. Ett annat viktigt ansvars-
område är ständig förbättring och utveckling 
av processavdelningarna. Inom produktions-
organisationen jobbar ungefär 200 personer 
genom hela tillverkningskedjan.

Laboratoriechef Anna Olsson.

Drifttekniker lut, fr v Erik Salo-
monsson, Johannes Nyberg och 
Krister Lundgren.

Lut: Lut: 
Krister Lundgren
Salomonsson
Fiber: 
Bo-Gunnar Bäckman
Andreas Westerlund
ǀ

❱❱Laboratoriechef Anna Olsson.

Energiingenjör Emanuel Lundberg 
och Senior Energiingenjör Eva 
Larson.Produktionsledning, fr v Christin Norberg, Monika Westerlund, Maria Wallenius, Mathias Dahl-

bäck och Åke Eriksson.

Processingenjörer stående fr v Karin 

Persson, Gunilla Kihl och Matilda 

Häggkvist. Sittande fr v Lennart Öst-

man och Roger Grönlund.

Krister Lundgren.

Drifttekniker fi ber, fr v Andreas 

Westerlund, Christer Jonsson och 

BoGunnar Bäckman.

Karin Persson, Gunilla Kihl, 
Matilda Häggkvist, Lennart 
Östman, Roger Grönlund  
ǀ  Processingenjörer

❱❱ Vårt uppdrag är att jobba med 
allt från att hjälpa driftgänget 
med akut problemlösning till 
att delta i och leda stora förbätt-
ringsprojekt. Vi har olika kom-
petens och så här i början av den 
nya organisationen har vi upp-
gifter som ligger i linje med det 
vi jobbat med tidigare. Gunilla 
jobbar med pilotanläggningen 
vid bioreningen. Matilda jobbar 
med att utveckla, sammanställa 
och utvärdera analysdata i olika 
sammanhang. Roger är invol-
verad i projektet kring systemet 
för hantering av grönlutsslam 
och Karin och Lennart fortsätter 
i DD-tvättsprojektet och med att 
optimera hartshanteringen.

Under hösten har produktionsorganisationen fått en ny utformning. 

Här presenteras chefer, ingenjörer och tekniker. Resterande del av 

produktionsorganisationen presenteras senare.
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påverka produktionskvantitet och 
kemikalieförbrukning.

–  Vi har genomfört mycket lyckade 
försök i den viskospilot som fi nns hos 
MoRe Research, konstaterar Ole och 
tillägger;

–  Projektet har visat att det fi nns 
fl era fördelar med att integrera cel-
lulosa- och viskosprocesserna och att 
det fi nns viktiga fördelar med att det 
sker i Sverige. Självklart gärna i Dom-
sjö där vi har möjlighet att kyla tack 
vare god tillgång på kallt vatten.

Förutom pilotförsök genomfördes 
även fabriksförsök. Eftersom det i 
dagsläget inte fi nns någon viskos-
producent i Sverige så skickades cel-
lulosan till en producent i Europa. I 
retur kom sedan viskostråd och tyger, 
tyvärr inte i de stora mängder som 
inledningsvis var tanken.

Det fanns nämligen fl era intresse-
rade aktörer med kända konsument-

Digital utbildning för nya
Nyanställda processoperatörer har 
fått möjlighet att genomgå en inter-
aktiv utbildning via P&L. Moduler-
na är anpassade till verksamheten 
och innehåller ämnena kemi, matte, 
fysik samt stryr- och reglerteknik. 

På bilden syns fr v Pavo Lehtosaari, 
Annica Nilsson, Daniel Kristoff ers-
son, Robert Näslund, Fredrik Nord-
linder, Sebastian Latvala, Jim Sellin, 
kursledaren Peter Karnatz, Martin 
Isaksson och Anders Nordin.

Ole Norberg med den provlåda som togs fram till intressenterna i projektet "Hållbar 
svensk viskos".

Sedan många år tillbaka har Domsjö 
Fabriker en räddningsgrupp bestå-
ende av fyra personer per skift. Det 
är produktionsledaren samt den 
skiftgående elektrikern, instrument-
mekanikern och mekanikern som 
tillsammans med brandskyddskon-
trollanterna utgör räddningsgrup-
pen. Att de är skiftgående innebär att 
de alltid fi nns en grupp på plats på 
fabriken.

Snabbt på plats
Räddningsgruppens funktion är att 
snabbt vara på plats efter det att ett 
larm har gått. De ska genomföra 
en eff ektiv insats under de femton 
minuter som det beräknas ta för den 
kommunala räddningstjänsten att 
infi nna sig.

– Vad, var och hur är viktiga 
frågor som ska besvaras. Ju snab-
bare räddningsgruppen är på plats 
desto bättre information kan de samla 
in. De första minutrarna är mycket 
avgörande, kommenterar brand- och 
säkerhetschef Johan Olsson.

FIP står för Första insatsperson. 
Till Domsjö Fabriker har tre skåpbi-
lar införskaff ats för att användas av 
räddningsgruppens medlemmar. Det 
innebär att lastutrymmet är delat och 

innehåller såväl räddningsgruppens 
viktiga arbetsredskap liksom de red-
skap som krävs i det dagliga arbetet.

Arbetsbilen räddningsutrustad
Vid ett larm kan de snabbt hoppa in 
i arbetsbilen och ta sig till olycksplat-
sen och samtidigt ha all utrustning 
med sig. Tidigare var räddningsgrup-

Först med FIP-bilar

Delar av Domsjö Fabrikers räddningsgrupp vid FIP-bilarna, stående fr v Patrik Svedberg, Johan Olsson, Ronny Hellström, Viktor 
Vestin, Mattias Jonsson, Mikael Andersson, Dan Östensson. Sittande fr v Marcus Bornland, Oliver Öberg och Stefan Svensson.

Produktion av hållbar svensk 

viskos är ingen utopi. Att 

integrera cellulosaproduktion 

med viskostillverkning har fl era 

positiva synergieffekter, särskilt 

att göra det i Sverige. 

Det visar det nyligen avslutade 
projektet ”Etablera närodlad textil i 
Sverige”. Domsjö Fabriker har varit 
en av deltagarna i det treåriga projekt 
som drivits inom Bioinnovation.
Ole Norberg är utvecklingsingenjör 
vid Domsjös utvecklingsavdelning 
DomInnova och han har varit enga-
gerad i projektarbetet inom BioIn-
novation. Projektet som kostat 45 
miljoner kronor har varit till hälften 
fi nansierat av Vinnova och till hälften 
av svensk industri. Det har drivits i 
form av åtta delprojekt.
Domsjö har varit engagerade i två av 
delprojekten; ”Hållbar svensk viskos” 
samt ”Pappersmaskin för tråd och 
nonwoven”. 

Inom delprojektet ”Hållbar svensk 
viskos” har Domsjö arbetet tillsam-
mans med konkurrenter Södra. 
Ole betonar att det inte varit några 
problem att jobba tillsammans, dels 
har man tittat på olika saker inom 
projektet, dels har projektet hållits på 
en mer generell, akademisk nivå.

Lyckade försök
Syftet var att utröna huruvida det är 
lönsamt att integrera cellulosa- och 
viskosproduktion. Vilka fördelar 
fi nns och vad motiverar att denna 
produktion sker i Sverige? 

– Inom Södra har man tittat närma-
re på fördelarna med att inte behöva 
torka cellulosan, medan vi i Domsjö 
fokuserat på delar av viskosproces-
sen där lägre temperatur/kyla kan 

produkter, såsom Fjällräven, Haglöfs, 
Filippa K och Lindex, som önskat 
viskostyg för att ta fram provkol-
lektioner. Nu blev det inga sådana 
kvantiteter.

– Möjligheten att hitta fi nansiering 
för en fortsättning pågår. Kanske kan 
vi då återkomma med större kvanti-
teter.

Kompositmaterial
Domsjö har även deltagit i projektet 
”Pappersmaskin för tråd och nonwo-
ven”. Nonwoven är ett textilmaterial 
bestående av fi brer som pressats sam-
man, till skillnad från tyg där fi brerna 
spunnits till tråd för att sedan bli tyg. 
Dagens överkapacitet i svenska pap-
persbruk skulle kunna användas för 
produktion av nonwoven.

– Det handlar om att blanda in fi b-
rer i vår process för att skapa nonwo-
ven i form av ett kompositmaterial. 
Våra torkmaskiner kan likställas med 
pappersbrukets pappersmaskiner, 
förklarar Ole.

– Den största vinsten med arbetet 
inom Bioinnovation är att vi kom-
mit igång med viskosforskning igen. 
Det har under många år inte funnits 
något intresse för viskosforskningen, 
den har i princip legat nere sedan 
textilindustrin försvann från landet, 
avslutar Ole Norberg.  

Spännande viskosforskning

BioInnovation är en branschöverskridande satsning för att utveckla 
starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och 
tjänster baserade på förnybar råvara. Visionen är att Sverige har 
ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050. I dagsläget har 
programmet ett 60-tal intressenter, varav hälften är företag och 
hälften är organisationer, universitet och institut.

FAKTA | BioInnovation

pens medlemmar tvungna att ta sig 
till brandstationen för att sedan åka 
gemensamt till olycksplatsen. 

– Vi är den första industribrandkår 
som infört FIP-bilar vilket väckt såväl 
uppmärksamhet som intresse från 
andra industrier. Flera har kontaktat 
oss och vill komma på besök. Det är 
givetvis trevligt att vi kan dela med 
oss av våra erfarenheter, avslutar 
Johan Olsson.

Även berörda myndigheter har 
ställt sig mycket positiva till införan-
det av FIP-konceptet.  

Domsjö Fabriker har som första industri i landet infört så kallade 

FIP-bilar inom räddningsgruppen vilket medför högre kvalitet i 

räddningsarbetet. 
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HALLÅ DÄR

Glenn Hiller, produktionsledare...

Hur känns det?
– Det är blandade känslor. Jag 
kom till Domsjö i juni 1974 som 
19-åring. Domsjö har varit min 
enda arbetsplats och jag har haft 
förmånen att få utvecklas och 
prova olika befattningar under 
åren.

Berätta om din tid i Domsjö
– Jag började som skiftgående 
kvalitetskontrollant i torkma-
skinsalen, efter några år över-
gick jag till jobbet som laborant 
i blekeriet. 1985 fi ck jag möjlig-
het att påbörja en högskole-
utbildning inom Process, YTH i 
Markaryd. Det ledde till att jag 
sedermera erbjöds tjänsten som 
skiftgående produktionsledare, 
eller skiftingenjör som befatt-
ningen då benämndes.

–  Jag förblev C-skiftet trogen 
fram till 2014 då jag övergick till 
att bli dagtidsgående produk-

tionsledare. Jag trivdes mycket 
bra på skiftet. Vi hade en fi n 
gemenskap och en stor arbets-
glädje. Sedan har vi alltid haft 
en bra relation inom produk-
tionsledargruppen vilket är 
mycket viktigt.

– Under de senaste åren har 
jag jobbat mycket med rekryte-
ring av nya processoperatörer 
vilket varit mycket givande.

Vilka minnen tar du med dig?
– Det har varit mycket glädje 
under åren men visst har det 
även funnits jobbiga stun-
der. Jag tänker främst på den 
allvarlig olycka som inträffade i 
kokeriet för knappt 20 år sedan 
då en av mina arbetskamrater 
brännskadades svårt. Jag var 
räddningsledare vid den insat-
sen och det minnet kommer 
alltid att fi nnas kvar. Lyckligtvis 
har det hänt mycket inom sä-

kerhets- och arbetsmiljöarbetet 
sedan dess. 

Glenn har under alla år varit 
medlem i Domsjös räddnings-
grupp och inte minst, aktiv i 
Raffi nerats redaktionsråd.

Vad gör du framöver?
– Vid årsskiftet lämnar jag över 
till Maria Wallenius. Det känns 
jättebra, jag har gjort mitt! 
Maria är toppen och kommer 
att göra ett bra jobb. 

– Själv tänker jag ägna min 
lediga i tid åt andra saker. Hu-
set, stugan och framförallt mina 
fyra barnbarn.

Under många år jobbade 
även Glenns pappa Harry på 
fabriken. Kvar i produktionsor-
ganisationen fi nns idag dottern 
Sandra, kanske kan Domsjö 
hoppas på att någon av kvar-
tetten barnbarn dyker upp i 
framtiden?

... som vid årsskiftet lämnar Domsjö Fabriker efter drygt 44 år.

Nu ska Domsjömedarbetarna 

göra En svensk klassiker. Ja, inte 

originalet men en Domsjöan-

passad version som har lockat 

rekordmånga deltagare.

Många känner till ”En svensk klas-
siker” som innebär att man simmar 
Vansbrosimmet, cyklar Vätternrun-
dan, löper Lidingöloppet och åker 
Vasaloppet på skidor. Klassikern har 
utvecklats under åren och nu fi nns 
alternativ både vad gäller tävlings-
tillfällen och längder. Även Domsjös 
egen klassiker erbjuder fl era alterna-
tiv.

Tanken är att medarbetarna deltar 
lagvis. De behöver inte motionera till-
sammans men resultatet av motionen 
räknas samman för laget. Under no-
vember och december är det simning 
som står på schemat, därefter väntar 
skidåkning i januari och februari och 
löpning i mars. Klassikern avslutas 
med cykling under april och maj. 

Hel eller halv klassiker
Deltagarna väljer själva om de vill 
göra en hel klassiker eller om man 
nöjer sig med en halv som innebär 
kortare distanser. Det fi nns även 
alternativ, exempelvis kan simning 
bytas mot roddmaskin och skidåk-
ning ersättas med stavgång etc.

– Tanken är att våra medarbetare 
ska komma igång och motionera och 
gärna tänja sina gränser genom att 
prova på nya idrottsgrenar, konsta-
terar Linnea Jonsson på HR-avdel-
ningen.

Det är inte första gången som HR-

avdelningen satsar på motionsaktivi-
teter för medarbetarna. Den tidigare 
Domsjötävlingen var populär då 
man samlade poäng för genomförda 
motionsaktiviteter (mätt i tid). Det 
har även erbjudits föreläsningar, lö-
pargrupper och prova-på-aktiviteter 
under de senaste åren.

Över 100 deltagare
– Intresset för motion är stort bland 
våra medarbetare. Självklart är det 
mycket viktigt ur hälsosynpunkt och 
helst skulle vi vilja inspirera alla med-
arbetare till att motionera.

Mottagandet av Domsjöklassikern 
har varit mycket positivt, över ett 
hundra medarbetare har anmält sig i 
drygt 20 olika lag. Inledningen med 
simning har varit populär, många har 
tagit tillfället att nyttja den fria mo-
tionssimning som Domsjö Fabriker 
sedan länge erbjuder alla medarbe-
tare.

– Vi lockar även med inspirations-

träff ar inför varje ny gren. Vid första 
tillfället kommer vår medarbetare 
Emma Lindqvist att berätta om sim-
ning, fortsätter Linnea.

Fler inpirationsträffar
På samma sätt kommer det att bli 
inspirationsträff ar om skidåkning, 
löpning och cykling med såväl 
medarbetare som externa aktörer. För 
att ge möjlighet till peppning mel-
lan lagen har det skapats en grupp 
på Facebook där alla deltagare kan 
engagera sig.

Domsjöklassikern är även en 
tävling. Men det handlar inte om att 
motionera mest utan utmaningen är 
att fi nna det bästa lagnamnet och ta 
den bästa lagbilden.

–  Det blir en rolig utmaning! Vi 
har redan fått fl era kreativa namn och 
bilder. Vi kommer även att bjuda in 
till en avslutande träff  där vi lottar ut 
ett fi nare pris till ett av de deltagande 
lagen, avslutar Linnea Jonsson.  

Många vill göra Domsjöklassikern 

Företagardagen
I november genomfördes arrangemanget Företagarda-
gen på Fjällräven Center. Nytt för året var att Domsjö 
Fabriker valde att delta med en gemensam montern 
tillsammans med grannföretagen Sekab, RISE Proces-
sum och More Research. Dagen bjöd på intressanta 
föreläsningar och givande mingel. 

Domsjö Fabriker representerades av Jeanette Börjes-
son och Monica Backerholm.

Den gemensamma montern bemannades av fr v Maria Ed-
blad, Monika Normark, Camilla Svensson, Jeanette Börjesson, 
Monica Backerholm, Lena Nordgren och  Caroline Lindberg.

Alla medarbetare vid Domsjö Fa-
briker använder stämpelur för att 
registrera sin arbetstid. Sedan länge 
tillbaka har tjänstemännen kunnat 
logga in via dator för att godkänna 
sin tid och planera för semestrar och 
andra ledigheter. Nu kommer även 
de kollektivanställda att få samma 
möjlighet.

– Det blir en betydligt bättre över-
blick att kunna granska sin arbetstid 
på en datorskärm mot för att, som 
idag, använda enbart stämpeluret, 
säger Ronny Hellström, ordförande i 
Pappers avdelning 108.

Alla medarbetare kommer att få en 
personlig inloggning. När månaden 

är slut ska alla godkänna sin registre-
rade tid. Därefter är det närmaste chef 
som, liksom tidigare, gör den slutliga 
attesten.

Införandet kommer att inledas 
under januari nästa år. Innan dess ska 
alla ha fått information via närmaste 
chef. En lathund med instruktioner 
ska även tas fram.

– Det är en utveckling åt rätt håll, 
tillägger Ronny, som ingått i den ar-
betsgrupp bestående av representan-
ter från Pappers och företaget, som 
jobbat fram förändringen.

Redan nu ser arbetsgruppen att 
det fi nns fl er utvecklingsmöjligheter i 
systemet.  

Emma Lindquist, till höger i förgrunden, berättade om simning vid den första 
inspritationsträffen.

Enklare tidregistrering
Tidregistreringssystemet Timekey ska utnyttjas bättre av alla 

medarbetare, även de kollektivanställda.

Snart kan alla planera arbetstiden via 
dator, inte enbart via stämpeluret.



B   Posttidning

Kicki Moe från 
projektavdelningen 
lyckades bäst i golftävlingen 

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

  Nyanställningar

  Pensioneringar

Dan Egelhardt, 
Mekaniker

Peter Hellström, 
Mekaniker

Jesper Håkansson, 
FU-Inspektör

Sören Häggström, 
FU-Inspektör

Erika Jansson, 
Inköpare (vik)

Henrik Lindblom, 
Förrådsavropare
(vik)

Lena Mellin, 
Processoperatör

Mona Nordin, 
VD-assistent/
Kommunikatör (vik)

Robin Näslund, 
Processoperatör

Annica Nilsson, 
Processoperatör

Christin Nilsson 
Rotmans,Utbild-
ningsadministratör 
(vik)

Roger Perbo, 
Systemingenjör

Mattias Selling, 
Processoperatör

Jim Sellin, 
Processoperatör

Mattias 
Sundström, 
Processoperatör

Per Anders Jonsson, Underhåll, anställd sedan 
1971, pensionerades den 30 september 2018.

Glenn Hiller, Produktion, anställd sedan 1974, 
pensioneras den 31 december 2018.

Mässa om yrken
För femte året i följd inbjöd Destination Jobb till Yrkesmäs-
sa i Fjällräven Center. 1 300 ungdomar från länet inbjöds, 
elever i årskurs nio, unga nyanlända och unga arbetssö-
kande. 

För att visa på de många möjligheter som arbetslivet 
erbjuder bjöds det på yrkesmodevisning där en rad olika 
yrken presenterades. Det fanns även möjlighet att mingla 
med företagens yrkesambassadörer. 

Samuel Wikström och Matilda Häggkvist berättade om 
yrken och jobbmöjligheter vid Domsjö Fabriker.

Ågrenshuset Produktion, Bjästa


