
För din säkerhet
Viktig information till dig som besöker  

BillerudKorsnäs Frövi



2

V
Å

R
A

 S
Ä

K
E

R
H

E
T

S
R

E
G

L
E

R

Välkommen till 
BillerudKorsnäs Frövi
Den här informationen vänder sig till dig som är besökare hos oss på BillerudKorsnäs 
Frövi. Sedan slutet av 1800-talet har vi förädlat naturens resurser och varit en betydande 
aktör inom svenskt näringsliv. I dag tillverkar vi vätske- och förpackningskartong som 
levereras till kunder över hela världen.

Vi bryr oss om dig
Vårt bruk har en produktion som pågår dygnet runt, året om. För att ingen ska skada sig 
på vårt område har säkerhets frågor högsta prioritet. Vi vill därför be dig att läsa igenom 
informationen noga. Din besöksvärd finns också vid din sida under hela vistelsen.  
Är det något du undrar över, tveka inte att fråga. 

Vi förväntar oss att du… 

• Följer våra säkerhetsregler 

• Är uppmärksam på de  
instruktioner du får

Tack på förhand 
och varmt välkommen!
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Våra säkerhetsregler
Trygghet, försiktighet och ansvar

•  Tillträde
 För att komma in på området ska din kontaktperson ha föranmält din ankomst  

till vakten. Väl på plats registreras du och vakten förser dig med en besöksbricka.  
Bär brickan synligt under hela vistelsen. 

•  Skyddsutrustning
 Det är obligatoriskt för besökare att bära skyddsutrustning inne på området. Det är  

olika krav för olika produktionsområden, men ett av kraven är att ha varselväst  
utomhus. Din besöksvärd förser dig med den skyddsutrustning du behöver. 

•  Hygienzoner
 Då vårt bruk är livsmedelscertifierat finns också särskilda regler och hygienzoner.  

Besök i hygienzon ska godkännas och anmälas i förväg av ansvarig besöksvärd.

•  Trafik på området
 Tunga fordon, truckar och spårtrafik kör inom området. Se dig gärna för en extra gång 

och följ de gångstråk som din besöksvärd hänvisar till.  

•  Håll dig till gruppen
 Avvik aldrig från din besöksgrupp. 

•  Fotografering
 Det råder generellt foto- och filmförbud inom industriområdet. Tillstånd för  

fotografering ska beviljas på förhand av lokal kommunikationsansvarig.
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•  Alkohol och droger
 BillerudKorsnäs alkohol- och drogpolicy syftar till bättre säkerhet, mindre risker  

och förbättrad hälsa. Alkohol och droger är därför förbjudet att ta in på området.

•  Rökning
 Rökning är förbjudet inom samtliga produktionsområden och endast tillåtet  

på markerade platser utomhus. Tala med din besöksvärd.

•  Observera säkerhetslinjen
 Vissa områden är avspärrade med gula eller orange markeringar. Det kan vara  

av säkerhets skäl eller för att de är hygienzoner. Det är inte tillåtet att överträda  
markeringarna utan tillstånd.

•  Utrymning och återsamlingsplatser
 Utrymningsvägar vid brand, gas eller annan fara är markerade med utrymnings-  

symbol. Följ din besöksvärd till anvisad återsamlingsplats vid larm.

•  Hjärtstartare
 Inom produktionsområdet finns det ett flertal hjärtstartare utplacerade. Vår egen  

insatsstyrka består av utbildad personal och är snabbt på plats vid larm.

•  Kameraövervakning
 Vissa områden på bruket är kameraövervakade.
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BillerudKorsnäs Frövi  
Ett kartongbruk i världsklass

BillerudKorsnäs Frövi är ett av Sveriges största integrerade kartongbruk. Vi har cirka  
630 medarbetare som tillverkar 470 000 ton vätske- och förpacknings kartong årligen.  
Det motsvarar kartong till 1,7 miljoner enliters mjölkförpackningar i timmen.

En hållbar verksamhet
Vårt mål är att leda positiv utveckling både vad det gäller miljön och samhället runt 
 omkring oss. Råvaran vi använder är nyfiber från ved som kommer från ansvarsfullt 
skogsbruk i Norden och Baltikum. Vi vet att det som vi gör i dag påverkar oss i  
morgon. Därför måste våra förpackningar vara hållbara genom hela värdekedjan.

Effektivitet i alla led
Skogen är vår viktigaste råvara för kartongproduktionen och ger oss samtidigt energi  
att driva våra processer. I dag täcks ungefär 70 procent av vårt energibehov av vårt eget 
biobränsle. Överskottsvärmen från produktionen tas tillvara och leds till Lindesbergs 
kommun via ett fjärrvärmenät.

Innovation för smartare förpackningar
Att driva utveckling och innovation är en av våra viktigaste uppgifter. I Frövi har vi ett 
utvecklingscenter och laboratorium där vi testar materialen och produkternas prestanda 
utifrån en mängd olika variabler. Tillsammans med våra kunder tar vi fram nya smartare 
förpackningslösningar som utmanar det konventionella.  

I Frövi produceras vätskekartong 
och förpackningskartong avsedda 
för användare med höga krav på 
effektiva, kreativa och funktionella 
förpackningslösningar. 
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Från skog till förpackning

BillerudKorsnäs viktigaste råvara är ved från träd 
som tall, gran och björk. Vi tillverkar kartong av 
nyfiber – ved som tas direkt från skogen och som 
gör förpackningen stark och ren. Nyfiber krävs 
också för förpackningar som kommer i direkt-
kontakt med livsmedel. 

Långa fibrer från barrträd ger styrka och korta 
fibrer från lövträd ger goda tryckegenskaper. 
Genom att kombinera dessa två kan vi maximera 
kartongens positiva egenskaper.

Vår produktionsprocess består av ett antal viktiga 
steg – från skog till slutlig leverans hos kund. 
Med hållbarhet och ständiga förbättringar i fokus 
genom hela kedjan, kan vi leverera hög kvalitet 
till förstklassiga förpackningar.

FLISNING
Nästa steg är att hacka ner stockarna i 
vår flismaskin. På bara några sekunder 
hackas en stor stock ner till flis.  
Flisen förs via långa transportband  
till vårt massabruk.  

SKOG
För vår långsiktiga överlevnad köper vi bara ved 
från skogar som brukas hållbart. Cirka 3 000 m3 
ved transporteras till oss varje dag med lastbil 
eller tåg och en övervägande del kommer från 
vårt närområde. Veden samlas upp på vedgården.   

AVBARKNING 
Stockarna lyfts in i renseriet där  
de först spolas rena från grus  
och smuts. Sedan måste barken  
avlägsnas, vilket sker i avbarknings
trumman. Barken tas tillvara och 
används som biobränsle. 

MASSATILLVERKNING
I massabruket kokas flisen tillsammans med kemikalier 
för att frigöra ligninet från cellulosa fibrerna. Ligninet är 
ett biobränsle som förbränns i brukets sodapanna. 
Efter kokningen bleks massan för att ge kartongen  
renhet och attraktiva egenskaper. 

MALNING
Innan kartongtillverkningen ska massan förberedas 
och det är viktigt att det blir en bra balans mellan 
korta och långa fibrer. Kemikalier tillsätts och massan 
späds ut med vatten – massan kallas nu för mäld.   

KARTONGTILLVERKNING
Mälden sprutas ut via kartongmaskinens inloppslåda 
på viran i olika skikt. Dessa pressas samman och 
sammanfogas till den slutliga kartongen.  
Vattnet pressas ut och förångas i torkpartiet.  
Därefter bestryks kartongen för att få god tryckbarhet.  

KARTONGRULLAR
Maskinens slutstation är en stor tamburrulle där 
kartongen rullas upp. Tamburen skärs ned till 
kundanpassade storlekar. Frövi anpassar också 
produktionen för olika förpackningsändamål så 
att vi alltid levererar rätt kvalitet. 

FÖRPACKNING
Våra kunder tillverkar förpackningar till en rad 
ändamål; mjölk, juice, torra livsmedel, presenter 
och andra konsumentartiklar. 

DISTRIBUTION
Vår kartong transporteras till förpacknings
tillverkare över hela världen. För att minimera 
miljöpåverkan transporterar vi i huvudsak  
med tåg direkt ut från fabriken. 
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BillerudKorsnäs i korthet  
Vi utmanar konventionella förpackningar  
för en hållbar framtid

BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpacknings material. Tillsammans med våra 
partners skapar vi smartare förpackningslösningar som förbättrar lönsamheten, inspirerar  
miljontals konsumenter och bidrar till en hållbar framtid för kommande generationer.

Snabba fakta*
Bildat 2012 genom sammanslagning av Billerud och Korsnäs

Omsättning ca 22 miljarder SEK

Antal anställda ca 4 400 medarbetare

Försäljningskontor i 16 länder

8 produktionsanläggningar i 3 länder – Sverige, Finland, Storbritannien

* uppgifter från 2017

BillerudKorsnäs tillverkar material till säckar,  

wellådor, livsmedels förpackningar, påsar, medicinska  

artiklar och industriella special områden. 
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Hitta på området
1. Vakt/Reception

2. Kartongbruk

3. Efterbearbetning

4. Materialtorget

5. Restproduktplan

6. Reningsanläggning

7. Tech Center

8. Kontor 03

  9. Säkerhetsavdelning

10. TCF blekeri

11. Restaurang/Underhåll

12. Tvätt/Sileri

13. Kontinuerlig kokare

14.  Kontor 90

15. Sodapanna

16. Batchkokeri

17. Herrgård

18. Museum

19. Flislager

20. Renseri

21. Vedgård

22. Deponi

23. Fröviforsskolan
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BillerudKorsnäs Frövi, SE-718 80 Frövi, Sweden. Tel. +46 581 370 00.   

billerudkorsnas.com

Larmnummer till vakten vid brand, 
olycka eller sjukdomsfall:

0581-371 12


