
Kort referat från Värmländska ingenjörsföreningens medlemsbesök på Gruvöns Bruk i samband
med föreningens årsmöte 9 maj 2017

Ett trettiofemtal medlemmar + inbjudna från Bergsmannaföreningen mötte upp till ett spännande
möte på Gruvöns Bruk.

Trots att bruket upplever en revolutionerande omvälvning i form av ett jätteprojekt hade
brukschefen, Anita Sjölander avsatt tid till vårt besök – STORT tack för detta!

Anita började på bruket som trainee 1995 och har haft ett antal olika befattningar innan hon blev
brukschef i fjol.

Först visade Anita en presentation av BillerudKorsnäs, en koncern som består av åtta
produktionsanläggningar och som har två avancerade anläggningar för utveckling av nya produkter
mm. En av dessa anläggningar finns på Gruvön och bedriver spännande projekt. Ett spännande
projekt som är väldigt nära marknadsintroduktion, är en cementsäck som inte behöver tömmas, utan
kan gå med innehåll i betongblandaren. Stora fördelar för användaren i form av att slippa damning
och att slippa ett avfallsproblem. Ett annat projekt som ligger lite längre från marknadsintroduktion
är en flaska för kolsyrade produkter.

Koncernen erbjuder inte enbart material till kunderna, utan även tjänster. Detta utan att kunden
nödvändigtvis använder material från Billerud, men givetvis förhoppning att kunden kommer att göra
detta.

Gruvön satte produktionsrekord 2016, och har spänt bågen ytterligare i budget 2017 då Gruvön skall
producera 715 000 ton! Produktionen har utvecklats både i stora steg med investeringar, men även
med dagligt gnetande i Storjohanns anda. Inte en dag utan framsteg! Bland milstolparna i
utvecklingen märks utvecklingen av Tetrakvaliteten, Processtyrning med datorer, Byggandet av
flutinglinjen, men även nerläggningen av PM3.

Jätteprojektet ”New generation” fick ja från styrelsen 12/12 2016. Det hade föregåtts av ett tvåårigt
förprojekt som involverat stora delar av hela BillerudKorsnäs.

Projektet innefattar en 350m lång kartongmaskin, en massamottagning för CTMPmassa, en
avancerad tvätt för oblekt massa, ett nytt lager med transportbanor, ombyggnad av indunstningen,
ombyggnad av fabriksvattensystemet, ombyggnad av avloppsvattenreningen, utfasning av PM 1,2,4
och 5. Allt detta som Gruvön samtidigt skall sätta produktionsrekord!! Långsiktigt skall Gruvön
producera 850 000 ton/år.

Start av maskinen skall ske under första kvartalet 2019. Nu pågår grundarbeten med ett hundratal
inhyrda personer, om ett år kommer det att vara som intensivast med över ettusen personer. Det är
ett avancerat projekt i projektet att se till att alla dessa har någonstans att bo och få något att äta.
Här har Grums kommun varit till stor hjälp.

Tyvärr var grundförhållanden dåliga för den nya maskinen, ca 8 000 pålar skall slås ner. I verkligheten
var grundförhållanden ännu sämre än vad grundundersökningarna visade, så grundläggningen är
besvärlig och ligger lite efter planen. I planen ligger även ett underhållsstopp våren 2018 som
kommer att bli längre än normalt.



Besöket avslutades med en guidad rundvandring på Flutingmaskinen. Maskinen har nyligen fått ett
nytt pressparti och presterar på rekordnivå både räknat i ton och kvalitet. Gruvön producerar fluting i
världsklass!

Värmländska ingenjörsföreningen överlämnade ett tacksamhetsbevis för att Gruvön tog sig tid till oss
med ett aktiebrev från 1929års nyemission, en emission som var en del av finansieringen för
byggandet av Gruvöns Bruk.


