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Miljöarbete vid Bravikens pappersbruk 
 

Vid Bravikens pappersbruk tillverkas magasinpapper, bokpapper, tidningspapper och färgat tidningspapper av 
termomekanisk massa (TMP). Bruket ligger vid Bråviken, en djup vik av Östersjön med god vattenomsättning. 
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Miljöarbete 2019 
 

Samtliga gränsvärden för utsläpp till vatten och luft enligt Bravikens miljötillstånd innehölls 2019. Riktvärdet för 
utsläpp till vatten av organiskt material (COD) överskreds under juni-september. Ett klagomål inkom från 
allmänheten om lukt. Braviken bedömde att lukten inte kom från Bravikens verksamhet. Inga driftsstörningar eller 
liknande händelser inträffade i verksamheten som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön. 

För att förbättra vattenreningen installerade Braviken ytterligare ett reningssteg   att rena en delström av 
processvattnet från produktionen av termomekanisk massa, som innehåller mycket COD (organisak ämnen), med 
hjälp MBBR-teknik (Moving Bed Biofilm Reactor). Intrimning av utrustningen pågår.   
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Braviken har under många år arbetat med att minimera oljeeldningen och oljeförbrukningen har minskat från ca 
25 500 m3 år 2005 till ca 4500 m3 år 2019, vilket innebär en minskning av oljeförbrukningen med ca 80 procent. 
Den minskade oljeförbrukningen beror till stor del på utvecklad körstrategi för Bravikens ångsystem, ökad 
verkningsgrad för fastbränslepannan samt ökad ångåtervinning från produktionen av termomekanisk massa. 
Brukets ång- och värmebehov kan numera normalt täckas av ångåtervinning från produktionen av termomekanisk 
massa samt från biobränsleeldning. Bravikens oljepanna används främst vid underhållsstopp på 
fastbränslepannan. 

Energiintegrering mellan bruket och det närliggande Bravikens sågverk genomfördes 2010 och sedan dess 
tillgodoses försörjningen av sågverkets värmeenergibehov av bruket. Sågverket levererar flis till bruket som 
används i produktionen av papper. Det leder bland annat till minskat behov av transporter. Även biobränslen 
levereras från sågverket till bruket. 

Under 2019 byttes äldre armaturer med kvicksilverlampor ut till nya med LED-belysning i ett magasin för färdiga 
produkter i Braviken. Med de nya armaturerna förbrukas knappt 300 MWh/år, en tredjedel jämfört med tidigare 
elanvändning. 

Tillstånd för verksamheten 
Verksamheten vid Bravikens pappersbruk har tillstånd från 2002 enligt Miljöbalken. 

Under 2018 ansökte Bravikens pappersbruk om och fick beviljat tillfällig villkorsändring för COD och SÄ 
under 2018–2020. 

Bruket har även en vattendom från 1975 angående försörjningen av råvatten från Motala Ström. 

Bruket omfattas av regelverket kring handel med utsläppsrätter för fossil koldioxid. Bruket har tillstånd 
för utsläpp av koldioxid och har tilldelats utsläppsrätter för perioden 2013–2020. Under 2019 lämnades 
ansökan in för nästa handelsperiod (2021–2030). 

Från och med 2015 års miljörapport redovisas fabrikens utfall och status i förhållande till gällande BAT-
villkor. Dessa villkor gäller skarpt sedan den 1 oktober 2018.  

Braviken ansöker om nytt miljötillstånd för hela verksamheten. Det nya tillståndet ska då motsvara 
produktion av uteslutande ljusa produkter. Ansökningshandlingarna skickades till Mark- och 
miljödomstolen i början av 2020. 

Miljöcertifiering 
• Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001 sedan 1999. 

• Energiledningssystemet är certifierat enligt ISO 50001 sedan 2012. Energiledningssystemet var 
dessförinnan certifierat enligt SS 62 77 50 sedan 2006. 

• Arbetsmiljöarbetet är certifierat enligt OHSAS 18001 sedan 2015. 

• Bravikens pappersbruk är sedan 2008 spårbarhetscertifierat för vedråvara (Chain of Custody). 

• Holmen Paper blev under 2013 godkänt för miljömärkt grafiskt papper enligt EU Ecolabel. Produkterna 
som är miljömärkta med EU Ecolabel uppfyller miljömärkningens krav för tillverkningsprocessen gällande 
certifierad vedråvara, kemikalieanvändning, energianvändning samt utsläpp till luft och vatten. 
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Bravikens produkter uppfyller även kraven för Svanenmärkning av pappersprodukter. 

Produktionsstörningar och klagomål 
Riktvärdet för utsläpp till vatten av organiskt material (COD) överskreds under juni-september. Åtgärder 
för att förbättra vattenreningen pågår. Fyra sådana överskridanden rapporterades till Länsstyrelsen. 
Braviken rapporterade även om plugg i träbränsleinmatning vid ett tillfälle, men det orsakade inte något 
överskridande för utsläpp till luft. Ett klagomål inkom från allmänheten om lukt. Braviken bedömde att 
lukten inte kom från Bravikens verksamhet. 

Investeringar/miljö- och energiåtgärder 
För att förbättra vattenreningen installerade Braviken ytterligare ett reningssteg   att rena en delström av 
processvattnet från produktionen av termomekanisk massa, som innehåller mycket COD, med hjälp 
MBBR-teknik (Moving Bed Biofilm Reactor). Intrimning av utrustningen pågår. 

Under 2019 byttes äldre armaturer med kvicksilverlampor ut till nya med LED-belysning i ett magasin för 
färdiga produkter i Braviken. Med de nya armaturerna förbrukas knappt 300 MWh/år, en tredjedel 
jämfört med tidigare elanvändning. 

Uppföljning av miljömål- och energimål 2019 
Braviken skall medverka till att utsläppen av fossil koldioxid minskar. Braviken hade som mål för 2019 att begränsa 
oljeförbrukningen till maximalt 3 000 m3. Oljeförbrukningen för 2019 blev ca 4500 m3 och målet uppnåddes inte. 
Det berodde på fler och längre underhållstopp på fastbränslepannan (träbränslen) än planerat. Vid 
underhållsstoppen på fastbränslepannan eldades olja i brukets oljepanna. Målet kommer att kvarstå för 2020 med 
fokus på förebyggande arbete för att minimera behovet av underhållsstopp på fastbränslepannan. 

Braviken hade som mål för 2019 att minska den specifika elanvändningen för tillverkning av papper till 2,8 
MWh/ton papper, inklusive elpanna, vilket motsvarar 1 procent lägre än budgeterad elanvändning. Målet 
uppnåddes inte. Den specifika elanvändningen för tillverkningen av papper för 2019 blev 2,9 MWh/ton papper. 
Målet kommer att kvarstå för 2020. 

Planerade miljö- och energiåtgärder 2020 
Arbetet med att minimera oljeeldning för att tillgodose brukets ång- och värmebehov kommer att fortsätta under 
2020. En större andel av brukets ång- och värmebehov kommer att täckas av ångåtervinning från produktionen av 
termomekanisk massa samt från biobränsleeldning. 

Fortsatt optimering av ångproduktionen under perioder med lågt ångbehov (sommarhalvår) planeras. 

För att förbättra Bravikens vattenrening planeras ett projekt som innebär att ytterligare en delström av 
processvattnet kommer att renas i avställd befintlig mikroflotation i brukets returpappersanläggning. Organiskt 
material (COD) avlägsnas med mikroflotation och processvattnet kommer att återanvändas i processen. Både 
minskad mängd organiskt material (COD) och minskat flöde till vattenreningsanläggningen förväntas medföra 
effektivare vattenrening. Motsvarande anläggning med rening av delströmmar av processvattnet via tidigare 
avställt mikroflotation finns sedan ett par år och har gett bra resultat.   

Under 2020 planerar Braviken att bygga en flissilo till och en ny mottagningsficka, för sågverksflis, i syfte att 
minska behovet att lagra flis i högar utomhus. Sågverksflisen utsätts där för solljus och värme, vilket medför att 
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flisen snabbt mörknar. En mörkare råvara kräver mer blekning för att nå önskad ljushet för massan. Mer blekning 
medför också att mer vedämnen löses ut i form av COD och belastar vattenreningen. Åtgärden förväntas medföra 
mindre förbrukning av blekkemikalier samt minskad COD-belastning på vattenreningen jämfört med nuläget. 
Åtgärden förväntas också medföra avsevärt minskat behovet av interna transporter av sågverksflis med hjullastare 
och därmed minskas förbrukningen av diesel 

Miljö- och energimål 2020 
Braviken har mål kopplade till bland annat oljeförbrukning och energieffektivisering. Braviken har lyckats med att 
minska oljeförbrukningen och bruket har fortsatt fokus på att hålla oljeförbrukningen på en låg nivå. Energimålen 
syftar till att minska användningen av el och värme samt att öka värmeåtervinningen. 

Braviken skall medverka till att utsläppen av fossil koldioxid minskar. Braviken har som mål för 2020 att begränsa 
oljeförbrukningen till 3000 m3. 

Braviken har som mål för 2020 att minska den specifika elanvändningen för tillverkning av papper till 2,8 
MWh/ton papper, inklusive elpanna. 

Vattenmiljön vid Bravikens pappersbruk 
 

Bravikens pappersbruk är beläget vid Bråviken som är en förhållandevis djup vik av Östersjön. 

Bråviken 
Recipientkontroll i Bråviken utförs av Motala Ströms Vattenvårdsförbund, vilket Bravikens pappersbruk är medlem 
i. Förbundet lämnar årligen en redogörelse av utförda undersökningar rörande föroreningsgrad och andra faktorer 
av betydelse för vattnets tillstånd inom hela vattensystemet. 

Beskrivningen av tillståndet i Bråviken nedan baseras på uppgifter från Motala Ströms Vattenvårdsförbunds 
sammanställning för 2018. Motala Ströms Vattenvårdsförbunds sammanställning för 2019 kommer att finnas 
tillgänglig på hemsidan www.motalastrom.se under maj 2020. 

Bråvikens norra kust är en förkastningsbrant med bitvis lodräta, höga klippor som störtar ner i havsviken. Den 
södra delen av Bråviken är betydligt flackare och utgörs till stor del av odlad mark. Längst in i viken är Bråviken 
tämligen grund och har en stor sötvattentillrinning från Motala ström. Vattenomsättningen är förhållandevis 
snabb i viken och vattenvolymen omsätts på cirka en månad. Bråvikens kustvatten är påverkat av näringstillförsel 
från jordbruk i de södra delarna och av intransport från hela Motala ströms avrinningsområde. 

Växtnäringsämnen 
En sammanvägd bedömning enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder av kustpunkternas status vad gäller 
näringsämnen har gjorts. Bedömningen är gjord på tre år (2016–2018). I bedömningen ingår sommarvärden för 
totalkväve och totalfosfor tillsammans med vintervärden för totalkväve, totalfosfor, löst oorganiskt kväve och löst 
oorganisk fosfor. Den inre delen av Bråviken, som utgör Bravikens närområde, hade otillfredsställande status 
under 2016–2018. Enligt Motala Ströms Vattenvårdsförbunds sammanställning för 2016–2018 var statusen i inre 
Bråviken oförändrad men i yttre Bråviken hade statusen förbättrats från otillfredsställande till måttlig, jämfört 

http://www.motalastrom.se/
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med föregående års mätningar. Statusen med avseende på totalkväve var överlag bättre, jämfört med statusen 
för totalfosfor. 

Syrgas 
De punkter som inte vid något mättillfälle underskred det gränsvärde som anges i bedömningsgrunderna (3,5 ml/l 
i bottenvattnet) har klassats med hög status (ingen syrebrist förekommer). Inre och yttre Bråviken hade hög status 
under 2016–2018. 

Siktdjup 
En bedömning av kustpunkternas status vad gäller siktdjup har gjorts utifrån bedömningsgrunderna. Inre och yttre 
Bråviken hade otillfredsställande status 2016–2018. I kustvatten finns en tydlig koppling mellan siktdjup och 
klorofyllhalt. Under sommaren är siktdjupet oftast mindre då mängden partiklar i form av plankton i vattnet ökar. 
Siktdjup kan därför var en god indikator på mängden plankton i vattnet vilket i sin tur påverkas av tillförseln av 
näringsämnen. Om provtagning sker i närheten av omfattande sötvatteninflöde med höga halter humus och 
lerpartiklar på grund av hög ytavrinning kan det ha påverkan på siktdjupet. 
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KPI produktion och miljö  
 

Produktion och miljö 2019 2018  2017   
2016 

   
2015 

Bravikens pappersbruk,  
Produktion, 1 000 ton 

        

Papper 519 521 521 520  486 
Råvaror, 1 000 ton         
Virke, milj m3fub 1,14 1,17 1,17   1,16  1,07 
Inköpt massa - - -   0,8  2,0 
Vattenanvändning, milj m3 17,5 16,1 14,5  13,9  15,3 
Kemikalier1) 21,2 19,9 17,2  13,9  13,6 
Fyllmedel, pigment1) 49,9 49,2 42,4  41,9  49,5 
Värmeenergi, GWh         
Produktion vid bruk från returlutar, bark och 
vedrester 

228 235 280  223  261 

Återvunnet i TMP-processen2) 489 468 468  551  484 
Fossila bränslen 39 56 47  42  30 
Elenergi, GWh         
Produktion vid bruket - 4 4  3  5 
Utsläpp till luft         
Svaveldioxid (räknat som svavel, S), ton 11,2 6,4 5,3  0,7  1,8 
Kväveoxider, ton 63 71 74  65  82 
Stoft, ton 0,7 0,6 0,5  0,5  0,4 
Fossil koldioxid, 1 000 ton 9,3 13,9 11,0  10,0  6.6 
Biogen koldioxid, 1 000 ton 101 108 84 77   78 
Utsläpp till vatten         
COD, (organisk substans), 1 000 ton  2,2 2,4 2,3 2,0  1,3 
Suspenderade ämnen, ton 230 447 424  176  136 
Kväve, ton 51 54 49 38  38 
Fosfor, ton 1,3 3,2 3,1  2,9  2,5 
Biprodukter, 1 000 ton         
Till energiproduktion, internt/externt 134 137 139  135  103 
Nyttiggjort eller till återvinning3) 56 52 53 48  58  
Avfall, 1 000 ton         
Farligt4) 0,12 0,18 0,1  0,08  0,13 
Deponerat (vått) 0,2 0,3 0,2  0,2  0,3 
Energileveranser, GWh         
Värmeenergi5) 106 93 91 104 104 
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1. 100 procent aktiv substans. Total mängd handelsvara var för kemikalier 28 900 ton och för 
fyllmedel och pigment 78 300 ton. 

2. Av använd el vid TMP-tillverkningen vid Bravikens Pappersbruk bildas värmeenergi som återvinns 
och används i produktionen. 

3. Biprodukter nyttjade bland annat som anläggningsmaterial, konstruktionsmaterial eller för 
tillverkning av jordprodukter. 

4. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag.  
5. Värmeenergi från bruket levereras till det närliggande Bravikens sågverk. 

 


	Miljöarbete vid Bravikens pappersbruk
	Innehåll
	Miljöarbete 2019
	Tillstånd för verksamheten
	Miljöcertifiering
	Produktionsstörningar och klagomål
	Investeringar/miljö- och energiåtgärder
	Uppföljning av miljömål- och energimål 2019
	Planerade miljö- och energiåtgärder 2020
	Miljö- och energimål 2020

	Vattenmiljön vid Bravikens pappersbruk
	Bråviken
	Växtnäringsämnen
	Syrgas
	Siktdjup

	KPI produktion och miljö

