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Miljöarbete vid Bravikens sågverk 
 

Bravikens sågverk ligger strax nordost om Norrköping på halvön Malmölandet. Vid sågverket tillverkas 
konstruktionsvirke med grantimmer som råvarubas samt furu för impregnering och snickerier. Huvuddelen av 
produkterna används vid tillverkning av moderna träbyggnader. 
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Miljöarbete 2019 
 

Bravikens sågverks rutiner för egenkontroll ingår i ett integrerat verksamhetssystem. Systemets ingående 
standarder är miljöledningssystemet ISO 14001, energiledningssystemet ISO 50001 samt 
kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Rutiner och processer beskrivna i verksamhetssystemet ligger till 
grund för företagets förbättringsarbete. 

Bravikens sågverk ingår i ett biokombinat med Bravikens pappersbruk. Biokombinatet ger synergier som 
minskar miljöbelastningen. Biprodukter (bark, torrflis) från sågverket nyttjas i brukets fastbränslepannor 
och fossilfri energi i form av värme och ånga genereras. Sågverket köper värme från bruket till sin 
torkningsprocess, spillvärme nyttjas till uppvärmning av produktionslokaler. 

Sågverket har beviljats investeringsmedel för ökad produktion. Sågverket har beviljats investeringsmedel 
för ökad produktion. Under året togs nya torkar i burk och byggnation av ett justerverk pågår. Ökad 
produktion av klimatvänliga byggnadsmaterial med högt råvaruutnyttjande ger också ökade volymer av 
bark och spån som kan användas som förnybart biobränsle för energiframställning. 
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Effektivisering av energianvändning och säkerställd fraktionssorterad avfallshantering bidrar till låg 
miljöbelastning 

Tillstånd för verksamheten 
Verksamheten bedrivs sedan 2011 med tillstånd enligt Miljöbalken. 

Miljöcertifiering 
• Holmen Timbers miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 sedan 1999. 

• Holmen Timbers energiledningssystem är certifierat enligt ISO 50001 sedan 2011. 

• Bravikens sågverk ingår i certifikaten för miljö- och energiledningssystem sedan 2011. 

• Holmen Timber är spårbarhetscertifierat enligt PEFCTM (2004) samt FSC® (FSC-ID) (2005). 

• Bravikens sågverk ingår i spårbarhetscertifikaten för PEFCTM samt FSC® sedan 2010 

Investeringar/miljöåtgärder 
Bravikens sågverk uppfördes för att fullt driftsatt nå hög produktivitet med högt utnyttjande av råvara samt 
tillförd energi. Effektiv hantering av biprodukter ger låg miljöpåverkan samt ett ökat bidrag av biobränslevolymer i 
närområdet. 

Under 2019 fortsatte utvecklingen av torkningsprocessen med hög nyttjandegrad i anläggningen. Detta har 
bidragit till minskad energiåtgång per m3 torkad sågad vara. Utveckling och styrning via flödesmätare ger 
effektivare torkprogram och därigenom möjligheter till ytterligare minskad energiförbrukning. 

Omfördelning av produktionsresurser har utvecklat en arbetsmetod för jämnare flöde av produkter i arbete, 
timmer, strölagda pake och färdigvarupaket. Metodiken effektiviserar logistikavdelningens dieselåtgång per m3 
sågad vara. 

I slutet av året togs två nya torkar i bruk. Det pågår en byggnation av ett nytt justerverk med inbyggda tekniska 
lösningar för effektiv energianvändning per m3 sågad vara. 

Under året byttes ett antal kemikalier ut och ersattes med mindre miljöpåverkande alternativ. 

En extern firma har etablerat utrustning för pelletstillverkning av kutterspån på industriområde. Det ger miljövinst 
då transport av pellets istället för kutterspån från sågverket minskar totala antalet transporter. 

Ständiga förbättringar och utveckling av befintliga rutiner och instruktioner i anläggningen skapar förutsättning för 
bättre arbetsmiljö samt minskad vatten-, diesel-, el- och värmeenergiförbrukning och därigenom minskad 
miljöbelastning. 

Produktionsstörningar och klagomål 
Inga produktionsstörningar med miljöpåverkan förekom under året. 

https://www.holmen.com/en/sustainability/sustainability-reporting/permits-certificates-management-systems/holmens-license-number/
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Uppföljning av miljömål 2019  
Med 2018 års utfallssiffror som utgångspunkt. 

• Effektivisera elförbrukning med 1 procent mätt som kWh per m3 sv. 

 Verksamhetsåret 2019 gav ingen effektivisering av elförbrukningen 

• Stabilisera värmeenergiförbrukningen på nivån 220 kWh per m3 torkad sv.  

 Verksamhetsåret 2019 nyttjades 194 kWh per m3 torkad sv. 

Miljömål 2020 
Med 2019 års utfallssiffror som utgångspunkt. 

• Bibehållen energiförbrukning (el-ånga-diesel) kWh per m3 sågad färdigvara vid planerad 
produktionsökning 

 

Vattenmiljön vid Bravikens sågverk 
 

Bravikens sågverks sanitära avlopp är anslutet till Bravikens pappersbruks reningssystem. 
Dagvattenutloppet sker till åkerdiken som omger industriområdet vilka i sin tur utmynnar i 
Bråvikenfjärden. Dagvattennätet belastas även av vatten från torkprocessen.  

Vatten för bevattning av timmerlagret tas från Bravikens pappersbruks industrivattensystem och lagras i 
en 2 000 m3 stor bassäng. Via en pumpstation pumpas vattnet ut till bevattningsstolpar som är 
utplacerade i det sorterade och osorterade timmerlagret. Genom diken återförs vattnet till en 
siktanläggning där returvattnet mekaniskt renas innan det återförs till bassängen. Bevattningssystemet är 
klimatstyrt och nyttjas under sommarperioden. Bassängen töms vid behov efter bevattningsperioden.  
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Nyckeltal produktion och miljö Bravikens sågverk 
 

Produktion och miljö 2019 2018     2017 2016   2015 
Bravikens Sågverk,  
Produktion, 1 000 ton 

        

Trävaror, 1 000 m3 545 454 431  421  419 
Råvaror, 1 000 ton         
Virke, milj m3fub 0,88 0,87 0,81  0,81  0,80 
Värmeenergi, GWh         
Produktion vid bruk från returlutar,  
bark och vedrester1) 

93 93 99  110  104 

Fossila bränslen 22 26 22 25  15 
Elenergi, GWh         
Förbrukning 28 27 26  26  26 
Utsläpp till luft         
Svaveldioxid (räknat som svavel, S), ton 4,5 2,3 1,9  0,33  1,0 
Kväveoxider, ton 26 26 27  40  40 
Stoft, ton 0,3 0,2 0,2  0,2  0,2 
Fossil koldioxid, 1 000 ton 6 7 6  7  4 
Biogen koldioxid, 1 000 ton 41 40 30  33  31 
Biprodukter, 1000 ton         
Till energiproduktion, externt 225 220 211 197  201 
Avfall, ton         
Farligt2) 16 19,0 11,0 3,0  9,0 
  

1. Värmeenergi från Bravikens pappersbruk. Utsläpp till luft från produktionen av värmeenergin är 
inkluderade i tabellen. 

2. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. 
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