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Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2017 
 

 
 
Ett par ord om årets träffar i Obbola (SCA) den 17 och 18 maj 2017 
 
Årets Fiberlinje- och Leverantörsträff gick av stapeln på Folkets Hus i Umeå 17-18 maj 
samt i Obbola. SCA Obbola var värdbruk och Valmet var leverantör. 
Under de två dagarna samlades ca 50 deltagare. 
 
Efter inledande mingel hälsade Thomas Hedlund Björnwall, som är fiberlinjekommitténs 
sekreterare, alla välkomna och presenterade programmet. 
 
Erik Olsson, underhållschef, och Andreas Vikström, ansvarig för fiberlinjen, berättade 
om koncernen SCA i grova drag och mer detaljerat om SCA Obbola. Erik höll vidare en 
intressent presentation om ett nytt projekt som kallas Zero inom SCA. Syftet med 
projektet är att öka personsäkerheten och minimera antalet olyckor.  
 
Det var mycket intressent och tankeväckande att höra Mats Persson berätta om ”Projektet 
kokeri 2015”. Mats var projektledare för kokeriombyggnaden, som innebar att 8 gamla 
batchkokare ersattes med ett nytt kontinuerligt kokeri av modell G3 från Valmet. 
Förstudien och förprojektet startades första gången redan 2011, men fick avbrytas då 
SCA genomförde en omorganisation. Det visade sig vara mycket lyckat att genomföra 
både förstudie och förprojekt i omgångar under lång tid. Under tiden fram till 
återupptagandet arbetade man med designparametrar mm. Detta ledde till att 
genomförandet blev extremt kort, 19 månader från köp till produktionsstart. Förutom 
vikten av ett väl genomfört förprojekt erfor Obbola betydelsen av att ha en tillräcklig och 
lång utcheckningstid och konstaterar Obbola att det inte går att ha för mycket utbildning. 
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Erik Olsson i aktion 

 
 
Under eftermiddagen höll Valmet några presentationer om kokeri och 
fiberlinjeteknik/utrustning. 
 
Patrik Lidbäck inledde med att berätta om Valmets kokeriutbud och hur 
kokeriutvecklingen har varit genom åren. Drivkraften för Compact Cooking har varit att 
minska investeringskostnaden. Detta har man åstadkommit genom att minska på antalet 
maskiner. En konsekvens av detta är att även driftkostnaderna har minskat. Den största 
kokaren som Valmet har levererat, tillika världens största kokare för närvarande, finns i 
Kina och klarar ett tonnage på 5000 ADt/d. 
 
Andreas Engelfedt informerade om Valmets utbud beträffande utrustning och system för 
silerier och blekerier och utbud av tvättapparater. För att klara högre kapacitet i silerier 
utvecklas silarna till att bli bredare istället för högre. Orsaken är att rejektförtjockningen 
annars blir en begränsande faktor. Eftermiddagen avslutades med att Andreas Lindstedt 
berättade om Valmets serviceutbud. 
 
På kvällen återsamlades deltagarna på Gottards krog för en gemensam middag. Där fick 
årets certifierade kokeri-, blekeri- och fiberlinjeoperatörer sina diplom, som delades ut av 
Stefan Pettersson från PoL. Vi gratulerar till diplomen och tackar Valmet för en god 
middag. 
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Operatörer som erhållit diplom 
 
 
Torsdagen inleddes med att Thomas Hedlund Björnwall berättade om 
Fiberlinjekommitténs verksamhet. Ett av syftena med Fiberlinjekommittén är att sprida 
kunskap, information och erfarenheter mellan bruken så att säkerheten ökar. Thomas 
berättade också hur utbildningsmodulen fungerar. Utbildningen är tillgänglig för alla 
medlemmar utan kostnad. Icke medlemmar kan köpa sig tillgång. Utbildningen vänder 
sig till nyutexaminerade ingenjörer och operatörer. Vissa bruk använder den till exempel i 
samband med sina operatörsträffar då utbildningen är uppdelad i mindre avsnitt. Thomas 
visade även hur lätt det är att anmäla en skada och hur lätt det är att söka skador i 
skadebanken.   
 
Stefan Petterson fortsatte med en presentation om driftsäkerhet följt av ett litet 
grupparbete på samma tema. 
 
Efter lunchen på Folkets Hus i Umeå bussades deltagarna till Obbola för ett studiebesök. 
Det nya kokeriet och fiberlinjen visades.  
 
Tack Obbola för en intressent och välordnad träff! Tack Valmet och PoL för er 
medverkan! 
   
Alla deltagare! Vi ses nästa år med fler av era kollegor! 
 
Fler bilder nedan! 
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Nedan några bilder från fabriksvisningen i Obbola 
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