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Miljöarbete vid Linghems sågverk  
 

Linghems sågverk ligger 11 km öster om Linköping. Det är ett klentimmersågverk, med ett integrerat hyvleri, 
som producerar sågade och hyvlade gran- och furuträvaror för snickeri- och konstruktionsändamål 
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Miljöarbete 2019 
 

Linghems sågverks miljöarbete utgår från villkoren i miljötillståndet. Rutiner och processer beskrivna i 
verksamheten ligger till grund för företagets miljöarbete. 

Biprodukter (bark) från sågverket eldas i egen fastbränslepanna och fossilfri energi i form av hetvatten/värme 
används vid virkestorkningsprocessen samt till uppvärmning av produktionslokaler. 

Effektiv energianvändning och säkerställd fraktionssorterad avfallshantering bidrar till låg miljöbelastning. Ökad 
produktion med högt råvaruutnyttjande ger också ökade volymer av bark, spån och torrflis som kan användas som 
förnybart biobränsle för energiframställning. 

Tillstånd för verksamheten 
Verksamheten bedrivs sedan 2003 med tillstånd enligt Miljöbalken. 

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

• Linghems sågverk ingår i spårbarhetscertifikaten för PEFCTM samt FSC® sedan juni 2017. 

https://www.holmen.com/en/sustainability/sustainability-reporting/permits-certificates-management-systems/holmens-license-number/
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Investeringar/miljöåtgärder 
Linghems sågverk är uppfört för att fullt driftsatt nå hög produktivitet med effektivt utnyttjande av tillförd råvara 
och energi.  

Under 2019 Införde sågverket ett databaserat logistiksystem för mellanlagring av ströbundna paket och 
färdigvarulager. Systemet effektiviserar logistiken i lagerställningen vilket möjliggör lägre dieselförbrukning. 

Underhållsjobb på anläggningens biopanna och torkarnas värmeelement har möjliggjort effektivare styrning av 
torkprocessen, minskad värmeåtgång per m3 torkad sågad trävara. 

Efter inventering har ett antal kemikalier bytts ut till mindre miljöpåverkande. 

Man har fortsatt med att utveckla rutiner och arbetsmetoder för högre tillgänglighet samt förebyggande 
arbetsmiljö- och underhållsarbete. Ökad produktion med bibehållen effektiv hantering av biprodukter ger låg 
miljöpåverkan samt ett ökat bidrag av biobränsle för energiframställning i närområdet. 

Ökad produktion med bibehållen effektiv hantering av biprodukter ger låg miljöpåverkan samt ett ökat bidrag av 
biobränsle för energiframställning i närområdet. 

Produktionsstörningar och klagomål 
Inga produktionsstörningar med miljöpåverkan förekom under året. 

Uppföljning av miljömål 2019  
Med 2018 års utfallssiffror som utgångspunkt. 

• Effektivisering elförbrukning med ny såglinje, mätt i kWh per m3 sågad trävara. 

o Verksamhetsåret 2019 gav 10 procents effektivisering per m3 sv. 

• Stabilisera värmeenergiförbrukningen på nivå 280 kWh per m3 torkad sågad trävara 

o Verksamhetsåret 2019 nyttjades 245 kWh per m3 torkad sågad trävara. 

• Effektiviserad dieselförbrukning med 2 procent mätt som liter/m3 sågad trävara.   

o Verksamhetsåret 2019 gaav 7 procents effektivisering per m3 sv. 

Miljömål 2020  
Med 2019 års utfallssiffror som utgångspunkt. 

• Effektivisera den totala energiförbrukningen (el-ånga-diesel) med 2 procent mätt som kWh 
per m3 sågad trävara. 
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Vattenmiljön vid Linghems sågverk 
 

Linghems sågverk har egen Biovacanläggning för att hantera det sanitära avloppsvattnet. Renat 
avloppsvatten, dagvatten från industriområdet samt kondensat från torkprocessen leds via 
dagvattendike vidare till Bjurholmsån som mynnar i Roxen. 

Vatten till processen och personalutrymmen hämtas ur egna djupborrade brunnar på industriområdet. 
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KPI produktion och miljö vid Linghems sågverk 
 

Produktion och miljö 2019 2018      2017 
Linghems sågverk1),  
Produktion, 1 000 ton 

    

Trävaror, 1 000 m3 57 53 34 
Råvaror, 1 000 ton     
Virke, milj m3fub 0,14 0,13  0,08 
Värmeenergi, GWh     
Produktion vid bruk från  
returlutar, bark och vedrester 

 15 8,9 

Fossila bränslen 0,9 1,0 0,6 
Elenergi, GWh     
Förbrukning 4,4 4,7 2,8 
Utsläpp till luft, ton     
Koldioxid, 1 000 ton     
Fossil koldioxid 0,3 0,3 0,2 
Biogen koldioxid 8,6 13,8 3,1 
Biprodukter, 1 000 ton      
Till energiproduktion, internt och externt  32,7 48,6 15.6 
Avfall, ton     
Farligt2) 2,0 1,5 1,0 
Deponerat (vått) 58 64 - 
  

1. Linghems sågverk förvärvades i april 2017. Uppgifterna i tabellen för 2017 motsvarar 
verksamheten från maj till och med december det året. 

2. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. 
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