VI HAR LÖSNINGEN FÖR BÄTTRE
ARBETSMILJÖ HOS SÅGVERK

”Arbetsmiljön blev bättre”
Betydligt bättre arbetsmiljö, utbyggnadsbart och
mindre brandrisk.
Det är några av de fördelar som Stenvalls ser i
JOMI Systems lösning.

”Vi har fått bättre luft”
JOMI Systems befuktningssystem skapar bättre arbetsmiljö i torra och dammiga miljöer.
Sågverk är en typsik sådan miljö.
– Problemet med mycket damm finns på alla
sågverk. Med JOMI:s lösning har vi fått bättre luft
och gladare personal, säger Håkan Jönsson, produktionschef på Jutus Timber i Korpilombolo.

I många år hade den dammiga arbetsmiljön på
Jutos Timber varit ett problem. Företaget som
gått från att vara en familjeägd liten rörelse till
att ha en av Europas modernaste anläggningar
har idag ett 20-tal anställda.
Bröderna Juto har skapat en produktionsanläggning för sågning, sortering, torkning, och justering av
65 000 m³ sv per skift och år.
Håkan Jönsson förklarar den problembild som
JOMI System kunde lösa.
– Det är ett torrt och dammigt klimat, inte minst på
justeringsverket. Vi har levt med de förutsättningarna
länge, men den senaste tiden har jag sökt efter olika
lösningar. Under ett besök på Stenvalls Trä i Lövholmen säg jag en lösning som JOMI hade gjort åt dem.
Där och då insåg jag att någonting liknande skulle passa oss perfekt – och så blev det.

Några veckor senare var JOMI på plats i Korpilombolo och installerade en lösning som passade just
Justus Timber.
– Tillsammans gick vi runt i anläggningen och tittade på de värsta ställena. Dammnivån var speciellt
hög vid justerverket, ströläggaren, råsorteringen och
kring själva sågen. Sedan sattes systemet, som är utbyggbart, upp relativt snabbt och det gav omedelbara
effekter för de 20 anställda. Flera har jobbat här i flera
år och märkte av en markant skillnad och den största
vinsten för oss är gladare personal som mår bättre, säger Håkan Jönsson.
– Underhållet sköter vi enkelt själva. Emellanåt är
det ett par dysor som behöver bytas ut, men det är enkelt gjort.
JOMI System har stor rutin av kundanpassade lösningar för att få dammiga arbetsmiljöer renare och
bättre, inte minst inom industrin.
– Vi har märkt en ökad efterfrågan från just sågverk de senaste åren och jag ser fram emot att fortsätta
jobba med dessa.
– Utmaningen är att det inte ser likadant ut från ett
ställe till ett annat och förmågan att lösa de frågorna
är det som gör JOMI unika, säger JOMI Sytems VD
Mikael Fransson.

Ett av de sågverk som fått en kundanpassad lösning från
JOMI System är Stenvalls. Företaget sysselsätter 199
personer och omsätter en miljard kronor. Lövholmen
i centrala Piteå är företagets dedikerade klentimmersågverk med en högproducerande klentimmersåglinje
där de sågar framförallt fura men vid behov även gran.
Produktionstakten är idag 150 000 m3 utsågad trävara,
målproduktionen är 200 000 m3sv.
Erik Lundkvist är produktionschef i Lövholmen.
Hur upptäckte ni JOMI?
– Man tittar på varandra i den här branschen. Vi var
på besök på ”Norra Skog” i Kåge. De hade en liknande
lösning som vi ville ha. Det var drygt fyra år sedan och
vi är väldigt nöjda med hur det blev. JOMI:s lösning är
både effektivt och driftsäkert.
Fördelarna är, menar Erik Lundkvist, flera.
– Vårat problem vid justerverket är torra och dammiga miljöer med trädamm och partiklar i luften. Vi
ville få bort dammet och så blev det. Arbetsmiljön blev

otroligt mycket bättre. I vår bransch talar man ibland
om ”justerverkssjukan”, som utlöses av en kombination
av trädamm och trämögel. Men tack vare detta system
trycks dammet ner i marken och det blir väldigt positiva
hälsoeffekter.
– På köpet får man även en minskad brandrisk, när
dammet inte lägger sig på maskiner, tak och väggar.
Stenvalls valde ett utbyggnadsbart system som gått
från en våning till två.
– Systemen kompletterade varandra. Allt är kompatibelt med varandra och går att bygga vidare på.
Mattias Persson arbetar på Stenvalls som produktionsledare och är den som sköter underhållet av systemet.
– Det fungerar väldigt bra. Under det senaste året har
vi inte behövt göra någonting alls i underhåll. Vi har bytt
lite munstycken och sådär tidigare, men annars är det
skönt att inte behöva tänka så mycket på sådant. Vi är
sammanlagt åtta personer som jobbar i justerverket och
alla är väldigt nöjda.
– Vi har haft två personer i personalen som haft astma och främst de upplever att arbetsmiljön är betydligt
bättre. Sådant är alltid extra glädjande, menar Mattias
Persson.

Fakta Jomi System
Vi är ett familjeägt och ägarstyrt bolag med
över 33 år i branschen som erbjuder ett av
marknadens mest kostnadseffektivaste befuktningssystem för industri och lantbruk.
Företaget genomsyras av ett stort engagemang
och tekniskt kunnande där drivkraften hos
oss alla är att ständigt förbättra och utveckla
verksamheten för att arbeta långsiktigt tillsammans med våra kunder.

Systemet består av ett vattenhydraliskt aggregat som arbetar med 80 bars tryck och dysor
som producerar extremt fin vattendimma.

Vi arbetar proaktivt med skräddarsydda lösningar baserat på våra kunders förutsättningar
och mål.
Som certifierade HHP installatörer för Danfoss
kan vi erbjuda marknaden mest driftsäkra och
beprövade befuktningssystem och har genom
åren förbättrat produktion och arbetsmiljö för
några av Skandinaviens största bolag.

Mer teknisk information och arbetsprover
fins på jomisystem.se.

Vi kan garantera funktion, driftsäkerhet och
ett kostnadseffektivt befuktningssystem som
verkligen fungerar.

Genom att spruta ut en liten mängd vatten
på högt tryck kan vi binda samman damm–
partiklar och öka luftfuktigheten. Tack vare
denna lätta fukt ökar dammpartiklarnas vikt
och faller till marken.

Kontakt:
Mikael Fransson
VD & grundare
mikael@jomisystem.se

0723-582900

