
 
 

 

 

 

VALUTEC EN HÅLLBAR PARTNER 

FNs Globala mål kräver att vi ställer om till ett hållbart byggande för att minska 

klimattrycket. Det bästa och effektivaste sättet att minska CO2 avtrycket är att bygga mer 

i trä. Trä är dessutom det enda förnyelsebara materialet som det går att bygga högt med. 

Byggnation i massivträ öppnar även upp för en större möjlighet till återbruk, då det kan 

demonteras och återbyggas på ny plats. Självklart kommer det även i framtiden att finnas ett 

behov av både cement och betong, men vi måste använda rätt material på rätt plats. 

Valutec möjliggör ett ökat användande av trä. Vi strävar hela tiden efter att utveckla 

nytänkande och hållbara lösningar för att ytterligare förbättra våra virkestorkar och 

intelligenta styrsystem. Värdeskapande lösningar som gör det möjligt att ta vara på 

råvarans fulla värde. Enkelt kan man säga att vi tror på trä och vill medverka till att trä blir 

det självklara valet för bygg- och snickeriprodukter. 

 

FNs de Globala målen är den 

mest ambitiösa agendan för 

hållbar utveckling som världens 

länder någonsin antagit och finns 

till för att uppnå fyra fantastiska 

saker till år 2030: Att avskaffa 

extrem fattigdom. Att minska 

ojämlikheter och orättvisor i 

världen. Att främja fred och 

rättvisa. Att lösa klimatkrisen.  

 

 

  



 
 

 

 

VALUTEC OCH DE GLOBALA MÅLEN: 

 

3. ”God hälsa och välbefinnande” 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla, i alla åldrar. 

 

 

Regelbunden motion bidrar till en bättre hälsa. För att säkerställa att så många barn som 

möjligt erbjuds möjlighet att röra på sig stöttar Valutec ungdomsverksamheten i flera lokala 

idrottsföreningar i Skellefteå med omnejd.  

För att motivera vår personal att motionera erbjuder Valutec gratis träningskort till sina 

anställda.  

 

3.4 ”Minska dödligheten i icke smittsamma sjukdomar” 

Valutec stöder årligen Cancerfonden och dess forskning.   

 

3.5 ”Förebygga och behandla drogmissbruk” 

Valutec stöder Nattvandrarna och Kriminellas Rätt I Samhället.  

 

6. ”Rent vatten & sanitet för alla” 

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för 

alla.  

 

 

6.4 ”Effektivisera vattenanvändningen”  

Valutec levererar marknadens ”tätaste” virkestorkar. Därigenom undviker man läckage och 

undviker behovet av stödbasning. Därigenom  minimerar vi vattenförbrukningen i 

torkprocessen.  

 

7. ”Hållbar energi för alla” 

Säkerställa tillgång till en ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och 

modern energi för alla.  

 

 

7.2 ”Förnybar energi” 

Valutec erbjuder en lösning där solcellspaneler installeras på taket av företagets kanaltorkar.  

 

7.3 ”Energieffektivitet” 

Valutec jobbar kontinuerligt med att utveckla energieffektiva lösningar för virkestorkning. Det 

innefattar bland annat välisolerade torkar, värmeåtervinning samt flertalet 



 
 

 

energibesparingsfunktioner i företagets styrsystem Valmatics 4.0.   

 

 

8. ”Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt” 

Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och 

produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.  

 

 

8.2 ”Uppnå högre ekonomisk produktivitet med teknisk uppgradering och innovation”  

Genom att ständigt utveckla och förbättra våra torklösningar kan vi utvinna högsta möjliga 

förädlingsvärde ur råvaran och härigenom ekonomisk tillväxt 

8.4 ”Förbättra den globala resurseffektiviteten i produktionen och bryta sambandet 

mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring” 

Valutecs torklösningar möjliggör ett ökat användande av trä. Därigenom förbättrar vi 

resurseffektiviteten i produktionen och bryter sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 

miljöförstöring.  Vi främjar en ekonomisk hållbar tillväxt.  

8.5 ”Anständiga arbetsvillkor & lika lön för likvärdigt arbete” 

På Valutec har personalen schysta arbetsvillkor, med lika lön för lika arbete oavsett kön. I vår  

”Uppförandekod” sammanfattar vi hur vi alla ska agera för att bedriva vår verksamhet på ett 

etiskt, socialt och miljömässigt sätt. Om någon anser att vi inte följer vår uppförandekod finns 

det en visselblåsarfunktion.  

För att säkerställa att detta även gäller hos våra underleverantörer kräver vi att de signerar 

vår ”Supplier Code of Conduct”. 

 

9. ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” 

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 

industrialisering samt främja innovation.  

 

 

9.4 ”Anpassa industrin för att göra den mer hållbar” 

Valutec har ett hållbarhetstänk i sina materialval. T.ex.  byggs våra torkar i rostfritt stål, i 

stället för aluminium, för att maximera livslängden. Vi erbjuder en hållbar tokprocess, med 

minimal energiförbrukning och maximalt värdeutbye, tack vare välkonstruerade torkar, 

värmeåtervinning och ett intelligent styrsystem.  

9.5 ”Förbättra den vetenskapliga forskningen & industrins tekniska kapacitet” 

5% av Valutecs omsättning går varje år till forskning och utveckling. Ofta sker den 

tillsammans med industrin och/eller tekniska institutet.  

  

https://www.addtech.se/fileadmin/user_upload/Code-of-conduct-SV-2021.pdf
https://www.addtech.se/hallbarhet/visselblasarfunktion
https://www.addtech.com/fileadmin/user_upload/Supplier-Code-of-conduct-EN-2021.pdf


 
 

 

 

 

12. ”Hållbar konsumtion & produktion” 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

 

 

12.1 ”Hållbara produktionsmönster” 

Valutecs styrsystem, med inbyggda simulatorer, säkerställer en optimal torkprocess redan 

från första satsen och att varje sats torkas rätt.  Därmed minimeras risken för omtorkning och 

möjliggör högsta möjliga värdeutbyte samtidigt som vi effektiviserar användandet av 

naturresurser. 


