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Utbildning som leder till jobb! 

Vad gjorde du innan du sökte till 
processteknikerutbildningen?
Jag var lärarstudent på universitet ett tag, 
men det var inget för mig. Därför sökte jag 
till processteknik på Yrkeshögskolan.

Varför sökte du?
Jag tyckte att det verkade vara en attraktiv 
utbildning som i slutändan kunde leda till 
många olika jobb.

Hur hittade du den här utbildningen?
Mina föräldrar hittade den på Karlstad 
Teknikcenters hemsida och 
rekommenderade den.

När du kom till skolan vad tyckte du om 
utbildningen?
Allt var nytt och jag hade ingen bakgrund 
inom detta till en början. Det var 
spännande, utbildningen var intressant och 
verkade lovande. Utbildningen lyckades 
fånga upp de viktigaste grunderna och det 
som var väsentligt inför min nya 
jobbkarriär. 

Hur började du på skiftlabb?
Jag hade praktik på labb under 
skolperioden och efter det blev jag 
visstidsanställd medan jag studerade. 
Sedan fick jag en tillsvidareanställning år 
2019 på BillerudKorsnäs, Gruvön.

Vill du rekommendera 
processteknikerutbildningen?
Ja, det vill jag. Jag rekommenderar den för 
att den hjälpte mig så mycket med min 
jobbkarriär.

Text och foto: 
Meentheera Apipoptawiphat

Intervju med en tidigare elev från processteknikerutbildningen YHPR 14.
Linus Andersson - Speciallaborant skiftlabb, BillerudKorsnäs, Gruvön.



Om utbildningen

Kurser

Apparatteknik med värme- och strömningslära

Anläggningskunskap

Fysik med fysikalisk mätteknik

Förberedande beräkningskunskap

Industriella processer med massa och papperstillverkning 1

Industriella processer med massa och papperstillverkning 2

Kemiska processer och kemisk analysteknik

Kommunikation och information

Miljö och kvalitetsteknik

Processautomation

Service och underhåll

LIA 1

LIA 2

Examensarbete

Totalt 400 Yh-poäng, dvs 80 veckor. 
En veckas heltidsstudier motsvarar 5 Yh-poäng.

Processteknik är en kvalificerad yrkesutbildning med inriktning mot 
skogs- och pappersindustrin. Utbildningen är tvåårig och 
undervisningen sker på Karlstad Teknikcenter. Pappersbruken i 
Värmland har ett nära samarbete med utbildningen och via dessa 
företag kan de studerande få en inblick i processen genom studiebesök 
och lärande i arbete (LIA). 

Kurserna lägger en grund för olika processer inom teknikbranschen med 
en inriktning mot massatillverkning och pappersindustrin. Kurserna 
innefattar en blandning av både praktiska och teoretiska delar. 

På Karlstad Teknikcenter har studenterna tillgång till ett eget labb med 
utrustning som labbkokare och pappersmaskinen Börje. Under 
utbildningen används utrustningen för att lära sig processen att tillverka 
eget papper. Det nära samarbetet med företagen gör att de studerande 
är mycket efterfrågade innan avslutad examen. 
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Lärarna på 
processteknikerutbildningen

Heléne Almlöf Ambjörnsson är lärare på 
utbildningen och född i Arvika Värmland, men hon 
har flyttat runt från plats till plats. Nu bor hon 
någon mil norr om Kil. Heléne har tidigare jobbat 
som undersköterska/mentalskötare på 
Centralsjukhuset i Karlstad. Efter detta läste hon 
naturvetenskapliga basåret för att vidareutbilda sig 
inom kemi. Heléne studerade sedan vidare på 
Karlstads universitet till doktor i kemiteknik med 
inriktning massa och pappersteknik. Efter 
utbildningen arbetade Heléne ett halvår på 
universitet som forskare och lektor. Från 2014 
arbetade hon fyra år på Nordic Paper i Säffle, varav 
tre år var hon linje- och produktionschef på PM3. 
Sedan 2018 jobbar hon på KTC och det stortrivs 
Heléne med. Hon har både teoretisk- och 
industriell erfarenhet inom de ämnen hon 
undervisar i på KTC. 

Hennes tips till nya elever är att vara  i fas med 
utbildningen, plugga inte någon vecka innan provet 
och fokusera på att samla kunskap från 
utbildningen.  

Heléne och Lotta har merparten av all 
undervisning. Via tätt samarbete arbetar de för att 
det ska finnas en röd tråd genom hela 
utbildningen.

lärare och 
utbildningsledare på utbildningen, är född och 
uppvuxen i Helsingborg. Från Helsingborg flyttade 
Lotta till Göteborg för att studera på Chalmers. 
Efter Chalmers började hon jobba på Kvaerner som 
utvecklingsingenjör i Karlstad. 

I slutet av 90-talet återvände Lotta till studierna 
och blev 2001 legitimerad gymnasielärare. Hon har 
sedan dess jobbat på olika skolor i Karlstads 
kommun. Under mitten av 00-talet var Lotta på 
KTC som lärare på industriprogrammet med 
processinriktning, en utbildning som gavs i 
samarbete med Åsfjärdens gymnasium. 
Utbildningen lades ned och efter ytterligare några 
år på gymnasieskolor är Lotta sedan 7 år tillbaka 
på KTC och stortrivs med jobbet som 
utbildningsledare och lärare på 
processteknikerprogrammet. 

Tips till nya elever från Lotta är att de ska planera 
för 40 timmars studier per vecka, var med i skolan 
på lärarledd undervisning, utnyttja 
självstudiedagarna och plugga gärna i skolan 
tillsammans i studiegrupper. Våga be om hjälp!

Plugga inte för att klara ett prov utan för framtida 
arbete som processtekniker. 

Jag intervjuade lärarna på processteknikerutbildningen. Intervjun handlade om miljön, 
hur COVID-19 har påverkat utbildningen och bruken, samt lite historia om både 

utbildningen och industribranschen.



Miljöfrågor och historia
De största skillnaderna som lärarna på 
utbildningen har sett är att bruken, de senaste 30 
åren, har blivit mer uppmärksamma på miljön. Det 
är inte bara ledningen och chefer som jobbar med 
miljöfrågor utan alla anställda har blivit mer 
miljömedvetna. Arbetsmiljö- och säkerhet har 
också förändrats till det bättre och anställda är mer 
uppmärksamma på säkerhetsfrågor. 

Charlotte och Heléne tror att det finns en hållbar 
framtid inom skogsindustrin. De tror att många nya 
produkter i framtiden kommer att bestå av trä och 
pappersmassa. BillerudKorsnäs forskar om Papper 
Bottle, en flaska som är gjort av 100 % biomaterial. 
Biosorbe AB har utvecklat en biobaserad absorbent 
och KTH forskar om nanocellulosa som kan bli 
starkare än kevlar. De tror mycket på en hållbar 
framtid inom träbaserade produkter.

På frågan om hur processteknikerutbildningen 
kommer att se ut i framtiden, svarar Heléne att de 
studerande troligtvis kommer att få lära sig enklare 
underhåll på maskinerna. 

Det är allt fler operatörer som känner till 
processteknikerutbildningen. De uppmanar sina 
sommarjobbare att utbilda sig till processtekniker.

Hur har COVID 19 påverkat utbildningen och 
bruken? 
Pandemin har påverkat undervisning vilket gjort att 
den har skett på distans. Heléne tycker det har 
varit tråkigt att ha haft studerande på distans. 
Lärarna har inte kunnat integrerat med de 
studerande och sett ifall de har hängt med eller om 
det har varit för svårt. Den biten har varit tuff. Lotta 
tycker att det ändå har varit en positiv aspekt från 
distansundervisningen och det är att om någon 
studerande haft symptom har de kunnat följa med 
på undervisningarna via Teams. 

På industrierna har man haft snabbtester för 
besökare och anställda under deras revisionsstopp. 
För att minska på smittspridningen har man även 
haft förbud att gå in i andra operatörsrum.

Tack till Karlstad Universitet för 
hjälp med att trycka tidningen: 

Tack till vår ledningsgrupp: 

Text: Albert Söderkvist Vermelin

BillerudKorsnäs, Gruvöns bruk 
AFRY 
Nordic Paper, Säffle AB 
Stora Enso, Skoghalls bruk
Valmet 
Paper Province
Karlstads Energi
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Papper, den nya framtiden

Paboco är ett innovationsföretag som ligger i 
utkanten av Köpenhamn som jobbar på att ta fram 
framtidens sätt att förvara kolsyrade drycker.

Paboco grundades 2019 som ett samriskföretag 
mellan BillerudKorsnäs, utvecklare av 
pappersförpackningsmaterial och Alpla, som är 
specialister på flasktillverkning.

Projektet att ta fram en mer miljövänlig 
pappersflaska började redan år 2010 av det danska 
innovationsföretaget EcoXpac, som senare gick in i 
ett samarbete med Carlsberg år 2015. De två 
företagen startade ett projekt för att framställa en 
prototyp av en pappersflaska som skulle vara gjord 
på återvinningsbara fibrer.

Samtidigt jobbade även pappersförpacknings 
bolaget BillerudKorsnäs med att ta fram en annan 
pappersflaska. De tre företagen skapade en 
gemensam plattform för att ta hjälp av varandras 
kunskaper. Efter ett tag blev BillerudKorsnäs
majoritetsägare i EcoXpac. 

Ett partnerskap med flasktillverkaren Alpla och 
BillerudKorsnäs startades och grundade Paboco. 
De hoppas kunna förse mänskligheten med en   
100 procent biobaserad och återvinningsbar 

Bottle

Om projektet skulle lyckas, vilket jag hoppas på, 
kommer det att ändra hela världens syn på miljön. 
Att helt plötsligt kunna byta ut PET-flaskan eller 
aluminiumburken mot en pappersflaska som är 
mer skonsam mot naturen.

Tyvärr är den dystra sanningen att mycket av det 
som konsumeras hamnar ute i naturen. Om man 
kunde byta ut de PET-flaskor eller 
aluminiumburkar som hamnar i naturen mot en 
pappersflaska skulle inte effekten av 
nedbrytningen och påverkningsgraden på miljön bli 
lika stor. Nu säger jag inte att det är okej att slänga 

en flaska på backen eller i vattnet bara för att den 
är gjord av papper. Den ska såklart helst återvinnas 
för att kunna återanvändas till tillexempel 
tidningspapper för att maximera 
återvinningsprocessen och därmed minska 
miljöpåverkan.

Skulle tiden jämföras med vad det tar för att bryta 
ned plastflaskor aluminiumburkar och en 
vätskekartong gjort av papper, skulle skillnaderna 
se ut som följande.

Nedbrytningstid:
Plastflaska: 450 år
Aluminiumburk: 200 500 år
Mjölkkartong: 2 3 månader

Källa: Håll Sverige Rent, Nedbrytningstider 2017

Kan ett danskt innovationsföretag i samarbete med en stor svensk koncern förändra 
världens syn på vad det är vi dricker våra drycker ur? Samtidigt som man gör en insats för 

en minskad miljöpåverkan. 
Paboco jobbar på att framställa en förpackning som ska kunna hålla kolsyrade drycker och 
vara tillverkad av 100 procent återvinningsbara och biologiska material. Vilket i grunden 

kan komma att förändra produktionen utav nya förpackningar.
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Något som branschen behöver tänka på är hur 
de ska etablera ett pantsystem. 
Pappersflaskorna skulle i teorin kunna 
återanvändas till returfiber och tillverkning av 
tidningar. Jag tror inte det skulle vara en 
omöjlighet att komma fram med en lösning. 
Pappersbranschen skulle kunna vända sig till 
företag som specifikt jobbar med 
pantmaskiner och ta fram ett förslag om ett 
nyare och grönare alternativ. Ett förslag som 
skulle kunna gå hem hos det miljömedvetna 
svenska folket.

Ett annat alternativ är att man helt enkelt inte 
använder sig av ett pantsystem på 
pappersförpackningarna och återvinner dem som 
vanligt i papper- och wellpappåtervinningen. 
Problematiken som kan uppstå då är att flaskorna 
slängs bland hushållssoporna och inte återvinns.

EU vill byta ut plast mot ett mer hållbart 
återvinningsmaterial som tillexempel trä. Det har 
märkts i svenska affärer, där plastpåsen har valts 
bort mot papperskassar på grund av riktade 
miljöskatter på just plast. Om denna 
framtidsprodukt skulle nå ut på marknaden, 

kommer den ha en stor konkurrenskraft med ett 
bättre avtryck på vår miljö.

Min teori är att om Sverige får se denna 
framtidsprodukt, kommer den inom några år vara 
dominerande på den svenska marknaden. Allt mer 
plast- och stålmaterial kommer att tas bort från 

Bottle
Samtidigt som omvärlden tittar på oss och ser den 
nya framtiden. På hur vi alla på denna jord kan 
avnjuta en läskande dryck och vara med i 
processen att skapa en bättre och mer hållbar 
framtid.

Text: Daniel Östberg
Bilder: Paboco
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Renewcell
En del av lösningen på vår tids största utmaning?

KTH-projektet Renewcell har upptäckt ett helt nytt 
sätt att bryta ner cellulosa, och satsar stort på att 
bli världens första producent av dissolvingmassa
som kommer från 100 procent återvunnen textil. 

Bolaget grundades 2012 av KTH-forskarna Mikael 
Lindström, Gunnar Henriksson och Christofer 
Lindgren. Efter några år i laboratoriemiljö byggdes 
en pilotanläggning inne på Cascos industriområde i 
Kristinehamn år 2017. 

Att tillverka dissolvingmassa av cellulosa som 
används i textilbranschen är inget nytt. Domsjös 
fabriker i Örnsköldsvik har till exempel enbart 
producerat dissolvingcellulosa sedan 2007. Detta 
ledde bland annat till att den indiska 
textilkoncernen Birla köpte anläggningen 2011. De 
spinner nu om cellulosa-arken till viskostråd på 
sina fabriker i Indien och Kina. 

Men att tillverka kläder av träfiber gör inte 
textilbranschen miljövänlig så länge man inte kan 
återvinna dem, och det är här Renewcell kommer 
in i bilden. 

Att göra bomullsfiber från textilavfall är nämligen 
mycket svårare än att göra det av träfiber, så svårt 
att ingen har klarat av det tidigare. 

På pilotanläggningen i Kristinehamn tar man emot 
4500 ton textilavfall per år som går igenom den 
avancerade processen. Först måste kläderna 
strimlas, knapparna och blixtlåsen avlägsnas och 
kläderna avfärgas innan det omvandlas till massa. 
Föroreningar och annat icke-cellulosahaltigt 
innehåll separeras ur massan, som sedan torkas.

Massan fortsätter vidare i processen som har stora 
likheter med pappersindustrin, och i andra änden 
har man sina färdiga ark av 100 procent 
återvunnen textil som man kallar för Circulose. 
Klädtillverkarna löser upp arken som liknar 
pappersark på molekylnivå, och i den processen 
bildas viskosfiber som sedan spinns till tråd

Modeindustrin kan stå för så mycket som tio procent av de globala utsläppen av 
växthusgaser. Uppemot 92 miljoner ton avfall skapas och 79 miljarder kubikmeter vatten 
förbrukas varje år för att producera kläder. En systemomfattande förändring är nödvändig 
för att omedelbart minska modeindustrins miljöpåverkan. Det är den drastiska slutsatsen i 

en ny studie från Chalmers och flera andra internationella universitet. 

Frågan är om vi nu har kommit ett steg närmare lösningen? 
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På anläggningen i Kristinehamn har man bevisat att 
processen fungerar. Kläder tillverkade av Circulose
finns redan idag ute i butik och säljs till konsument. 
Du kanske rentav redan har köpt ett par jeans eller 
en klänning tillverkade av Circulose utan att du vet 
om det. Den svenska modejätten H&M gick in som 
delägare i Renewcell 2017 och det första 
kommersiella plagget man tillverkade var just en 
H&M-klänning. 

Under sommaren 2020 annonserades ett 
samarbete med den amerikanska klädtillverkaren 

jeans som delvis är tillverkade av Circulose. 
Lanseringen blev en stor succé, konsumenterna 
efterfrågar miljövänliga alternativ och Renewcells
återvinningsbara textilfiber är den enda av sitt slag 

samarbetet och ska under våren 2022 lansera 
ytterligare en Circulose modell. Och det är inte 
vilken modell som helst, utan en miljövänlig variant 

grundaren Levi Strauss själv år 1873. 

Men för att komma upp i volym krävs en större 
fabrik. Därför håller man just nu på att bygga en 
större anläggning i SCA:s pappersbruk Ortviken 
utanför Sundsvall.

Renewcell bygger sin nya anläggning i byggnaden 
som en gång innehöll PM5, en tryckpappersmaskin 
på 255 000 ton som var i bruk mellan 1985 2021. 
Tack vare processens likhet med pappersindustrin 
kommer man kunna återanvända den kunskap, 
infrastruktur, och många av de maskiner som krävs 
för att tillverka dissolvingmassa. Genom att tänka 
hållbart inte bara i sin produkt utan även i sin 
anläggning sparar man både pengar och 
naturresurser. 

Anläggningen beräknas stå klar sommaren 2022 
och ska kunna producera 60 000 ton 
dissolvingmassa redan under första året. Det 
långsiktiga målet är att man ska ha en årlig 
produktionskapacitet på 360 000 ton senast 2030. 

Med tanke på att den totala fibertextilsmarknaden 
förväntas uppgå till 101 117 miljoner ton per år 
under samma period, finns det onekligen mycket 
jobb kvar att göra innan man kan kalla 
modeindustrin hållbar. Men man måste börja 
någonstans. Genom att visa industrin att det är 
möjligt, att man kan tillverka hållbara produkter 
utan att behöva tumma på kvalitet och 
produktionskapacitet, är det bara att hoppas att 
fler följer efter. 

En systemomfattande förändring är nödvändig för 
att minska modeindustrins miljöpåverkan, och 
förhoppningsvis är Renewcell det första steget på 
lösningen.

Text: Oscar Lindqvist
Bilder textil: Renewcell

Foto: Alexander Donka



Korsord

Vågrätt
2 Här blir det ruggigt värre för fibrerna.

5 Kemisk massa tackar nej till detta

7 Dukar upp för maskinen

9 Läskstekning

12 Gröt med mer fibrer

15 Lagom full

18 När det går galet till, vart hamnar 
fläsket innan det steks?

19 Nudda

20 Björndans

21 Kontrollrumssysselsättning

Lodrätt
1 Högtidlig godsförflyttare 

2 Krossa tills det blir smått

3 Willies båt gick på

4 Den bästa utbildningen 

6 Ett öga för pengar 

7 Träd i brasan

8 Tåg kommer in och lämnar tomma. Bark             
försvinner i dess trumma.

10 Sker hylsupprullning i

11 Jobbar vi inom

13 Den högst helige på jorden

14 Håller flottarna ovan vattnet 

15 Slipa ofta så slipper du

Text: Olof Karlsson
Christian Opperud
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Returfiber - Fiskeby Bruk

I Sverige återvinns cirka 75 % av alla 
kartongförpackningar. Att tillverka kartong av 
returfiber är 40 % mindre energikrävande jämfört 
med nyfiber. Användning av returfiber har ökat 
kraftigt de senaste 30 åren. Idag utgör returfiber 
ungefär hälften av fiberråvaran som används vid 
tillverkning av papper. Returfiber används främst 
till: 

Tidningspapper 
Skriv- och tryckpapper 
Liner och fluting (ingår i wellpapp) 
Enklare kartong 
Mjukpapper

Fiskeby bruk utanför Norrköping är världsledande 
på returfiber och tillverkar sina produkter med 100 
% returfiber, vilket de är ensamma om i 
Skandinavien. De är också ensamma om att ta 
emot använda plastbelagda förpackningar, framför 
allt vätskekartonger. Fiskeby lägger stor vikt vid att 
deras produkter framställs på ett hållbart och 
miljövänligt sätt. Därför använder de enbart 
returfiber i sin produktion. 

Massatillverkningen i Fiskeby använder sig av en 
trumma där fiber från återvunna förpackningar 
matas in och blandas med vatten. I trumman sållas 
smuts och andra biprodukter bort från de fina 
fibrerna som används till att framställa returfibern.

Eftersom Fiskeby fokuserar på en hållbar 
produktion så tar man till vara på biprodukterna 
som skickas till brukets biogasanläggning som 
producerar el till produktionen. Fiskeby producerar 
ca 30 % av elförbrukningen i sin biogasanläggning 
och resterande el kommer enbart från förnybar 
energi.

Biprodukterna omvandlas även till ånga genom 
förbränning. Ångan används till att torka pappret 
vid tillverkningen av returfibern. Fiskebys 
energianläggning producerar 100 % av företagets 
behov av ånga. Fiskeby har en 
produktionskapacitet på 170 000 ton kartong per 
år.

Returfiber är en fiberråvara som är baserad på återvunnen kartong. Framställningen av 
returfibrer är en växande del av pappersindustrin, eftersom avtrycket på miljön blir 

mindre, jämfört med papperstillverkning av nyfiber. Returfibrer bidrar till en hållbar miljö 
eftersom det går åt mindre energi och resurser för att tillverka nya förpackningar. 

Text: Jonathan Mossberg
Bild: Fiskeby bruk



Papperstillverkning då och nu
Det första pappret tillverkades i Kina redan runt år 100 e Kr. Fram till början av 1800-talet 

tillverkades pappret för hand, ark för ark. Men bland annat när folkskolan i Sverige 
infördes på 1840-talet ökade folkets läskunnighet och därmed också efterfrågan på 

papper, vilket ledde till pappersmaskinens uppfinnande.

Papper görs av hopfiltade fibrer. Idag används 
växtfibrer som mals till pappersmassa, blandas 
med vatten, pressas, torkas och efterbehandlas till 
önskade egenskaper. Dagens pappersmaskiner gör, 
till skillnad från historiens handtillverkade ark, 
tusentals pappersark per minut. Pappret fick sin 
första och kanske största uppgift som förmedlare 
av det tryckta ordet, men idag finns minst 50 000 
olika användningsområden för pappret.

Pappersmaskinen uppfanns av fransmannen Louis-
Nicolas Robert. Den nya uppfinningen gjorde att 
pappret blev mycket billigare. Tidigt under 1850-
talet var ungefär 950 pappersmaskiner i bruk inom 
Europa. På den tiden var texillump den främsta 
råvaran för papperstillverkning, vilket var en 
bristvara i många länder. År 1844 lyckades tyskarna 
Friedrich Gottlob Keller och Heinrich Voelter för 
första gången framställa pappersmassa av trä, som 
slipades under vatten med högt tryck. 

Uppfinningen utvecklades med tiden och 1874 
infördes sulfitkokningen, vilket gjorde att man blev 
helt oberoende av lump. 

Sulfitkokningen gjorde det möjligt att använda 
träfibrer som råvara och tillverkningen kunde ta 
fart på riktigt. Det påstås att en modern 
pappersmaskin har mer inbyggd teknik än en 
jumbojet. Den kan ha en kapacitet på 250 000 ton 
papper per år och kostar nästan 2 miljarder kronor. 
2018 producerades 420 miljoner ton papper och 
kartong i världen, jämfört med 43,4 ton år 1950. 
2018 producerades 10 miljoner ton papper och 
kartong i Sverige och 71 % av 
pappersproduktskonsumtionen återvanns.

Den franska revolutionen var inte bara en 
revolution för demokrati och mänskliga rättigheter 
utan även en revolution inom pappersindustrin. 
Louis-Nicolas Robert uppfann det som idag kallas 

pappersmaskin. Årtalet då maskinen uppfanns är 
inte helt säkert. De flesta källor menar att den 
uppfanns 1799 medan vissa andra menar att det 
var 1789. 

Pappersmaskinen Börje på Karlstad Teknikcenter
Foto: Malin Andersson



År 1832 installerades Sveriges första 
pappersmaskin på Klippans bruk. Maskinen 

Donkin
bred, med en banbredd på 1,35 meter. Längden på 
virapartiet var 9 meter och pappersmaskinen hade 
5 torkcylindrar som alla värmdes med ånga. 
Pappersmaskinen gjorde tre veckors arbete klart 
på tre minuter. Klippans bruk blev därmed ledande 
inom kvalité och produktionsstorlek. 
Pappersmaskinen har varit avgörande för svensk 
pappersindustri som en av landets största 
industrier.

Ett lokalt exempel på utveckling inom 
pappersindustrin är Stora Enso, Skoghalls bruk i 
Värmland, ett av världens största bruk för 
livsmedelskartong. År 1917 kokades den första 

sulfitmassan på Skoghalls bruk. Det blev starten på 
en ständig utveckling som kom att vara 
utmärkande för bruket. Ett exempel var införandet 
av en ny kartongmaskin, KM7, år 1977. Den var 
menad att tillverka falskartong. Problemet var att 
falskartong var mindre populärt och folk talade om 
att stänga ned KM7. I stället modifierades 
maskinen för att kunna tillverka vätskekartong. 
Den står nu för en stor del av Skoghalls bruks 
produktion.

Skoghalls bruk arbetar ständigt med att utveckla 
sin produktion till en mer miljövänlig process. De 
skriver nu nästa kapitel i papprets historia.

Text: Rebecka Jacobsson
Patrik Nessbo

Erik Persson
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Foto: Patrik Nessbo



Varifrån kommer virket?
Trä är en av de viktigaste beståndsdelarna vid tillverkning av papper, och det är 

vätebindningarna mellan träfibrerna som gör det möjligt att skapa det papper som vi har 
idag. Men varifrån kommer virket och kommer det att ta slut?

Stora Enso är idag en av Sveriges största 
skogsägare och äger över 1,14 miljoner hektar av 
produktiv skogsmark. Koncernen Stora Enso har 
även andra biologiska tillgångar i Finland, 
Brasilien, Uruguay och Kina. Dessa tillgångar 
täcker ca 30% av koncernens trävarubehov.

Stora Enso är även en av världens största inköpare 
av virke. För att inköpen och avverkningen ska ske 
på ett hållbart och ansvarsfullt sätt har man ett 
speciellt nätverk, Forest Division. Det är ett 
nätverk med över 550 entreprenörer. Forest 
Division ansvarar för att skogsarbete och 
transporter sker enligt Stora Ensos planer och krav 

på leverantörer. Det gör det möjligt att veta exakt 
vart virket kommer ifrån och att det kommer från 
hållbara källor.

På platserna där skog avverkas ser man till att 
föryngra skogen, så ett nytt bestånd ungskog kan 
ta plats. Det görs oftast och säkrast genom att 
markbereda och plantera ny skog under de 
närmaste åren efter att den avverkats. Det gör att 
den nya skogen får en god tillväxt från början och 
att skog kan avverkas hållbart.

Text: Hugo Bäckström
William Svensson
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Hämtning av pappers- och 
plaståtervinning utanför dörren? 

- Karlstad energi gör det möjligt för villakunder i Karlstad 
Under vintern och våren 2018 testades ett nytt projekt framtaget av 

Karlstad Energi. Det gick ut på att ett antal hushåll i Karlstad kommun fick ett 
extra sopkärl på sin tomt att lägga sina pappers- och plastförpackningar i. 

Området Lorensberg i Karlstad fick vara testpiloter. Projektet har gett positiv 

Syftet med sopkärlet är att villakunder i 
Karlstad kommun som har ett 
renhållningsabonnemang, på ett enklare sätt 
kan sortera sin pappers- och plaståtervinning, 
och få den hämtad på sin tomt. Det gör att 
turerna till återvinningstationen blir betydligt 
färre för villakunderna. Karlstad Energi menar 
dock att det fortsatt är viktigt att återvinna 
resterande produkter som ej kan slängas i 
kärlet (t.ex. metall, tidningar och glas). En till 
positiv effekt är att hushållssoporna hålls fria 
från återvinningsbara produkter. Karlstad 
Energi menar också att en positiv bieffekt 
utifrån projektet är att det utsorterade 
matavfallet ökar, vilket i sin tur kan återvinnas 
och omvandlas till biogas. 

Projektet som utfördes 2018 gav den positiva 
effekten att det nu är en fullt fungerande tjänst 
av Karlstad Energi sedan november 2020. 

Kärlet är utformat med en vägg i mitten för att 
avskilja pappret från plasten och finns i 
storlekarna 240 liter samt 370 liter. Extrakärlet 
töms varannan vecka och kostnaden är 800 
kronor per år för kärlet på 240 liter och 1300 
kronor per år för kärlet på 370 liter (inklusive 
moms)*. 

Tänk att kunna gå utanför dörren och slänga sin 
återvinning och samtidigt veta att du som 
villakund bidrar till en mer hållbar framtid. För 
det är faktiskt det stora syftet med hela 
projektet, att det återvinningsbara materialet vi 
slänger medvetet hamnar på rätt plats. Att 
pappret och plasten vi slänger utanför vår dörr 
hamnar hos återvinningsentreprenörer som tar 
hand om det på rätt sätt och ser till att det blir 
nya förpackningar och produkter. 

Text: Malin Andersson
Bild: Karlstad Energi

* Prisuppgift mars 2022
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