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De senaste tio åren har investeringar 
motsvarande 2,3 miljarder kronor 
gjorts i Gruvön. Den 14 juni invigdes 
de senaste miljö- och energisatsning-
arna.

– Med dessa investeringar har vi ett 
bra utgångsläge idag i Gruvön. Nu ska 
vi fortsätta utvecklingen av bruket, sä-
ger brukschef Anders Snell.
I september väntar också ett rejält 
födelsedagskalas för 75-åringen.

Invigningen den 14 juni gällde de senaste 
årens omfattande ombyggnationer och inves-
teringar med dels ny externrening och dels 
ett omfattande energiprojekt med ombyggd 
barkpanna, ny ångturbin och förbättrad elför-
sörjning.

– Det har varit en treårig resa som kostat 
totalt 700 miljoner kronor. Vi har gjort ett 
mycket gott jobb tillsammans, kommenterade 
Anders Snell och citerade även Gruvöns grun-
dare Christian Storjohann: ”Ingen dag utan 
framsteg”, vid invigningen.

De tio senaste åren har Gruvöns kapacitet 
ökat med 100 000 ton till 680 000 ton. De 
nya investeringarna är dimensionerade för 
en framtida produktion i Gruvön på 840 000 
ton.

Ökad kontroll över energikostnaderna
För den svenska tunga processindustrin inne-
bär stigande energikostnader bekymmer. Där-
för ökar Billerud nu takten i koncernens för-
ändringsarbete för att möta denna utmaning.
Koncernchef och vd Per Lindberg var på plats 
vid invigningen i juni:

– Det finns många osäkerhetsfaktorer runt 
energifrågorna i framtiden. Därför är det 
extra viktigt att vi gör vad vi kan för att ha 
utvecklingen i våra egna händer. Investering-
arna i Gruvön är oerhört vältajmade.
De nya energieffektiviseringarna och ökad 
elgenerering innebär att Gruvön minskar sin 
oljeförbrukning med 3 000 kubikmeter vilket 
i sin tur betyder att endast tre procent av bru-
kets uppvärmningsbehov kommer från olje-
eldning. Gruvön har också ökat den egenpro-
ducerade elen från 35 till 55 procent. 

– Med den nya effektivare biologiska re-
ningen visar vi ett starkt miljöengagemang. 
Miljön ska inte ta stryk, betonade vd Per Lind-
berg.

Billerud bygger för framtiden
Nya investeringar ger en bra plattform för jubilerande Gruvön

De nya miljö- och energiinveste-
ringarna på 700-miljoner ger en 

bra plattform för Gruvön i 
framtiden. ”Det har varit en, i det 

närmaste, perfekt hantering av 
projekten”, berömde Billeruds vd 

Per Lindberg som medverkade vid 
den officiella invigningen 

den 14 juni.

Gruvöns Bruk
Tel: 0555-410 00
www.billerud.com

Gruvön som lantegendom är känt från 
1400-talet. Dess industrihistoria bör-
jar 1875 genom anläggandet av ett te-
gelbruk. Ett sågverk körs sedan igång 
1890. Billerud AB, startat 1883, över-
tar sågverket 1918. Vd:n Christian 
Storjohann beslutar att bygga en sul-
fatfabrik på  Gruvön som invigs 1931. 

Några centrala årtal:
• 1936 körs första blekeriet igång.
• 1946 står pappersmaskin 3 färdig.
• 1950 är det dags för Gruvöns andra tom-
linsonpanna T2 och världens första vätske-
kartong tas fram och produceras för Tetra 
Pak.
• 1964 startar Gruvöns bruk datorstyrning 
av pappersmaskinerna som får rejäl inter-
nationell uppmärksamhet fyra år senare då 
hela den integrerade massa- och pappers-
processen styrs av datorer. Under 1964 star-
tar även det nya renseriet vilket leder till den 
första barkpannan 1965. 

Gruvön med anor från 1400-talet
• 1968 står PM6 klar att framställa fluting, 
det veckade skiktet i wellpappkartong. Året 
efter introducerar Gruvön White Top Liner, 
ytskiktet på kartong, på världsmarknaden.
• 1973 börjar Gruvön med syrgasblekning, 
som en av de första i världen. 
• 1978 går Billerud ihop med Uddeholm.
• 1983 är Gruvön först i världen med att an-
vända en s.k. jumbopress. Bruket köps året 
efter upp av STORA.
• 1988 var Gruvön världens första pappers-
bruk som certifierades enligt ISO 9001.
• 1990 installerades världens första enkel-
riktade pressparti med förlängt nyp, vilket 
minskar energiförbrukningen och förbättrar 
papperskvaliteten.
• 1991 slutar Gruvön att använda klor i till-
verkningen.
•  1997  invigs Renseriet. 
•  2000  invigs Sodapannan. 
•  2000  invigs indunstningen. 
• 2001 ingår Gruvöns bruk åter i Billerud, 
Nya Billerud bildas. 

Billerud allt mer kundorienterat
Billerudkoncernen genomgår nu en kraftig 
förnyelse för att bli ett modernare och mer ef-
fektivt företag där organisationen blir allt mer 
kund- och affärsorienterad.

En förutsättning för en framtida positiv ut-
veckling, enligt vd Per Lindberg, är att förnya 
produkter och erbjudanden till kunderna. Bil-
lerud har historiskt satsat på starka positioner 
inom utvalda nischer och det arbetet ska fort-
sätta än intensivare. Den nya flutingkvaliten 
Billerud Flute® - med helt unika egenskaper 
– kan ses som ett bra exempel på koncernens 
innovationskraft. 

– Vi har utvecklingen i vår hand. Vi kan på-
verka våra kostnader och vårt samarbete med 
kunden, då kan vi också utveckla Billeruds 
värde.

Fakta Billerud

Billerud bildades 2001 genom en sam-
manslagning av AssiDomäns pappers-
bruk Skärblacka och Karlsborg med Stora 
Ensos pappersbruk Gruvön. Koncernens 
affärsidé är att förse kunderna med effek-
tiva förpackningslösningar. 

Billerud har en världsledande position 
inom ett flertal produktsortiment exem-
pelvis inom medicinska förpackningar, 
flexibla förpackningar inom livsmed-
elsindustrin och papper för wellådor för 
krävande transporter av vitvaror, hem-
elektronik och frukt och grönt.

Billeruds produktion sker vid koncer-
nens tre svenska integrerade massa- och 
pappersbruk i Gruvön, Karlsborg och 
Skärblacka samt vid det brittiska pap-
persbruket i Beetham.

Billerud omsätter ca 7 miljarder kronor 
och har ca 2 600 anställda, varav drygt 
1 000 på Gruvön som är koncernens 
största bruk.

Billerud är sedan november 2001 note-
rade på Stockholmsbörsens O-lista.
Namnet Billerud AB kan spåras så långt 
tillbaka som 1883, då som massafabrik i 
Säffle.

75-årsjubileum
lördag, 2 september

Stort 75-årsfirande blir det lördagen den 
2 september på Gruvön.
Programmet innehåller bland annat:
•   Guidade turer
•   Fordonsutställning
•   Fotoutställning
•   Tillverka ditt eget papper
•   Barnaktiviteter
•   Uppvisningar
•   Underhållning
•   Sång 
•   Musik
•   Båttur med räddningstjänsten
•   Tipspromenad
•   Servering av korv, glass, dricka, kaffe 
och kakor

Alla är hjärtligt välkomna!

Gruvön, största bruket inom Billerud. Det började 1931 och fortsätter långt in i framtiden. Bruket har under alla år 
varit erkänt duktiga på nytänkande i såväl tillverkningsprocess som produktutveckling. Lördagen den 2 september 
firas brukets 75-årsjubileum.

På Gruvön finns drygt tusen medarbetare inom över hundra olika yrkes-
kategorier. I en högteknologisk och mångfacetterad verksamhet behövs 
både medarbetare med såväl lång erfarenhet som avancerade teoretiska 
kunskaper.


