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Processtekniker är en tvåårig utbildning på Karlstads Teknikcenter 

vid Valmets industriområde.  Utbildningen går hand i hand med ett 

stort nätverk av företag med inriktning mot pappers- och 

massaindustrin i Värmland. 

Utöver pappers- och massaindustrin innefattar även utbildningen 

övergripande grunder för olika typer av processteknisk verksamhet 

då kurser som strömningslära, automationsteknik, 

service/underhåll utgör en bra bas för industritekniskt arbete. 

Skickliga lektorer med mångårig erfarenhet inom branschen och 

industrin undervisar på skolan med brinnande intresse. 

Utbildningen har ett eget välutrustat laboratorium, en egen 

småskalig pappersmaskin, samt ett lokalt samarbete med 

företagen Valmet och Packaging Greenhouse som erbjuder lokaler 

och resurser till förfogande. Allt i direkt anslutning till det egna 

klassrummet utrustat med moderna tekniska finesser. 

KURSER YhPR 

Apparatteknik med värme- och 

strömningslära...................................30 p 

Automationsteknik.............................25 p 

Examensarbete...................................30 p 

Fysik med fysikalisk mätteknik...........25 p 

Industriella processer med massa- och 

papperstillverkning.............................45 p 

Kemi med kemisk analysteknik….......40 p 

Kommunikation och information.......15 p 

Konstruktion.......................................15 p 

LIA 1....................................................60 p 

LIA 2....................................................40 p 

Matematik och statistik .....................25 p 

Miljö och kvalitetsteknik....................25 p 

Service och underhåll.........................25 p 

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

heltidsstudier motsvarar fem Yh-poäng. 

Processtekniker 

Småskalig fliskokare som 

används för att göra träflis 

till massa som sedan kan 

göras till papper. 

Den lilla pappersmaskinen ”PM 

Börje” används här för att 

tillverka olika papperskvaliteter 

i utbildningssyfte, exempelvis 

bakplåtspapper, kartong och 

returpapper med mera. 

Diverse laboratorieutrustning 

som kan användas från allt till 

att titrera lösningar och göra 

analyser av egenskaper hos 

papper, massa och lut. 

Om utbildningen 

Text: Max Thuresson och Kristoffer Nilsson 

Text gröna fälten: Dennis Skogman 

Layout: Patrik Olofsson 
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Heino Kipatsi 

Varför valde du att undervisa inom processteknik? 

- Jag har en ganska bred utbildning med matematik, fysik, kemi 

och kemiteknik. Under en stor del av mitt arbetsliv har jag arbetat 

med kemiteknik och processteknik både som lärare och inom 

industrin. När vi startade processteknikerutbildningen i Karlstad 

kändes det spännande att vara med och utforma utbildningen 

tillsammans med skogsindustrin i Värmland. Efterhand var jag 

också med och utformade våra nya utbildningslokaler för 

processteknik på Karlstads teknikcenter. 

Hur länge har du undervisat inom denna bransch? 

- Jag började som lärare redan 1982 på dåvarande 

gymnasieingenjörsutbildningen i kemiteknik. Därefter har mycket 

hänt med den tekniska utbildningen på gymnasienivå och 

ingenjörsnivå. 

 

Upplever du någon markant skillnad nu mot när du började arbeta 

med detta?  

- Den stora skillnaden är, att vi nu har en mycket engagerad och 

drivande ledningsgrupp från näringslivet, som är med och styr 

processteknikerutbildningen på Yrkeshögskolan. 

Berätta om dina visioner om utbildningen.  

- Min vision har varit att tillsammans med näringslivet skapa en 

bra utbildning av moderna, välutbildade processtekniker för att 

bidra till att trygga den värmländska skogsindustrins 

kompetensbehov. 

Du går snart i pension. Hur känner du inför detta? Vad kommer du 

att sakna mest från ditt arbete på KTC? 

- Det känns lite tudelat. Det jag kommer att sakna mest är 

kontakterna med skogsindustrin och alla trevliga studenter, som 

jag haft förmånen att arbeta med under årens gång. 

Intervju med 

Text: Frida Green och Tobias Reinedahl 



  

Gruvöns bruk 

Grundat: 1931. 

Beläget: Vid Vänerns strand längs med 

E18 i Grums. 

Antal anställda: 880 st. 

Maskiner: PM1, PM2, PM4, PM5, PM6. 

Produkter: Fluting, Liner, Säckpapper, 

Förpackningspapper.  

Produktionskapacitet: 685 000 ton/år. 

Hur arbetar man under ett förprojekt angående en sådan här 

maskin? 

Konsult- och ingenjörsföretaget Pöyry har fått i uppdrag av 

Billerudkorsnäs att tillsammans med Gruvöns projektorganisation 

ta fram en investeringskalkyl för att bygga en ny kartongmaskin. 

Lokalt arbetar ca: 25 medarbetare på heltid med förprojektet för 

att ta fram ett koncept. De utreder också vilka andra investeringar 

som kan behövas inom till exempel massabruket. 

Vad pratar man om för dimensioner? 

Planen är att kartongmaskinen kommer att ha en trimbredd på 7,9 

meter och bli över 300 meter lång. Byggnaden kommer att ligga 

parallellt med E18. 

Vad kommer att produceras på maskinen och vilken årsproduktion 

kommer den att ha? 

Maskinen kommer att tillverka vätskekartong, 

förpackningskartong, liner och kommer att ha en kapacitet på cirka 

500 000 ton kartong/år. 

Hur påverkar detta projektet Gruvön och koncernen 

Billerudkorsnäs? 

Kostnaden för att bygga en sådan här maskin är cirka 4-5 miljarder 

kronor. En sådan här kartongmaskin skulle säkerställa 

produktionen på Gruvöns bruk i åtminstone 40 år.  Den nya 

maskinen kommer att ersätta kraftpappersbruket men projektet 

kommer inte att påverka flutingbruket. Godkänns projektet 

kommer produktionen på Gruvön att innehålla ett antal fluting- 

och kartongkvalitéer och även avsalumassa. 

NextGeneration 
För den som på något sätt är involverad inom pappersindustrin har 

säkert hört talas om det pågående förprojektet angående en ny 

kartongmaskin på Gruvöns bruk. Vi ville lära oss mer om detta så vi 

tog oss ett snack med projektledare Alf Sondell. 

Text: Oskar Westlund 



  

Nytt syrahus 

Bättre arbetsmiljö 

Investeringen i syrahuset är viktig för att säkerställa fortsatt god 

tillgänglighet, säger Margareta Sandström miljöchef på Stora Enso 

i Skoghall. Investeringen kommer att innebära bättre arbetsmiljö, 

minskat utsläpp till luft och vatten samt en mer säkrad 

produktion.  

Projektet omfattar ny processutrustning för produktion av 

klordioxid, natriumbisulfit, svaveldioxidvatten och det tillkommer 

en blandningsstation för tillverkning av femprocentig svavelsyra 

samt ett antal olika lagertankar.  

I dagens syrahus finns produktionsutrustning som kommer från 

60-talet och den har nått sin tekniska livslängd. Det gamla 

syrahuset kunde på sommaren, då kylvattnet var varmare, vara 

produktionsbegränsande och det fanns risk för oavsiktliga utsläpp. 

Det beräknas att den nya produktionens utsläpp till luft och vatten 

kommer att minska markant. Med den nya produktionen kommer 

dagens spillsystem att försvinna. Allt surt vatten kommer att ledas 

in till klordioxidberedning eller befintligt blekeriavlopp. 

Investeringen kommer att medföra mycket säkrare arbetsmiljö 

och en sådan utveckling är en satsning för framtiden på Skoghalls 

bruk, säger Margareta Sandström. 

De viktigaste drivkrafterna bakom den här investeringen är att 

bygga en anläggning med en bra arbetsmiljö för de som kör och 

underhåller den. Vi minskar utsläpp till vatten och luft jämfört 

med vår gamla anläggning, säger projektledaren Johan Dufva. Det 

är också viktigt att vi klarar av att genomföra projektet utan 

olyckor och allvarliga tillbud. Självklart måste vi också se till att vi 

gör det inom lagda ramar för budget och tid, avslutar Johan Dufva. 

Skoghalls bruk 

Grundat: 1914. 

Beläget: Vid Vänern ute på Skoghall. 

Antal anställda: 850 st.   

Maskiner: KM7, KM8. 

Produkter: Vätskekartong. 

Produktionskapacitet: 700 000  ton/år. 

Stora Enso investerar 149 miljoner kronor i en ny kemikalieberedning 

på Skoghalls bruk. Den nya kemikalieberedningen planeras att starta 

upp hösten 2017 och är en viktig del för Skoghalls Bruks framtida 

utveckling. 

I syrahuset tillverkas processkemikalier som behövs för blekning av 

sulfatmassa och för tillverkning av CTMP. 

Text: Selma Sehalic 



  

Valsbeläggningslinjen  

Den 4 april 2016 var det byggstart för Valmets nya 

valsbeläggningslinje på Lamberget i Karlstad. 

Den 50 m långa linjen kommer hysas i maskinverkstaden, med en 

utbyggnad i lokalens västra ände. Beläggningsprocessen består av 

tre delar: blästring, där valsens yta förbereds för applicering av nytt 

belag, beläggning med gummi eller kompositmaterial och slutligen 

en upp till tio dagar lång härdningstid i en autoklav vid 180 °C och 

5-6 bar tryck. Processtiden för en vals är totalt två veckor. 

Investeringen på 20 miljoner innebär en kapacitetsökning för 

Valmet. I dagsläget utförs arbetet med valsbeläggning för den 

Europeiska marknaden på enheter i Finland och Frankrike, vilket 

medför leveranstider på upp till sex månader för Valmets kunder i 

Skandinavien. Genom att hantera valsarna i Sverige kommer 

kunderna se kraftigt reducerade leveranstider, ner till två månader. 

De kortare transporterna innebär även betydande ekonomiska och 

miljömässiga besparingar, berättar Christer Malmros, projektledare 

på Valmet. 

I september beräknas linjen vara klar för provkörning. 

Valmet Lamberget 

Grundat: 1949. 

Beläget: Karlstad. 

Antal anställda: 570 st. 

Forskning: Pilotanläggning för testning 

vid maskinkonfigurationer och 

processer.   

Produkter: Mjukpappersmaskiner, stora 

tunga komponenter från gjuteri. 

Text: Stefan Congiu 

- på Valmet i Karlstad 



  Tack till… 

Skogsindustrin 
-generös bransch på en tuff 

arbetsmarknad 

Arbetslösheten är hög i Sverige. Många är långtidsarbetslösa och 

ungdomar har svårt att hitta jobb. Anledningen till arbetslöshet 

kan vara att utbildning eller erfarenhet saknas och för en del är 

möjligheten till anställning liten för att de har en 

funktionsnedsättning. Skogsindustrin är en bransch som har 

utarbetade rutiner för att möjliggöra en anställning för personer 

med funktionsnedsättning. 

Aktuell forskning visar att det i dag inte räcker med rätt utbildning 

och erfarenhet för att få ett jobb. Man skall också vara flexibel och 

socialt kompetent. Alla skall vara högpresterande och de lite 

enklare jobben som fanns tidigare har försvunnit. Dessutom är de 

faktiska sakkunskaperna ibland av mer underordnad betydelse än 

vem man är som person. 

Men hur ser då möjligheterna ut för de som har en 

funktionsnedsättning? För den som kanske dras med en kronisk 

sjukdom av svårare eller lättare slag? En medfödd defekt, eller 

som under livets gång ådragit sig en permanent skada? 

Det finns möjligheter även för den som inte till 100% svarar upp 

mot de hårda förutsättningarna för en anställning. En enkät som 

utförts under oktober 2015 visar detta. Frågan som ställdes till 

företagens rekryterare var ”Är det möjligt för en utbildad 

processtekniker med förvärvad epilepsi att få en anställning hos 

Er?” Resultatet av enkätsvaren visar att det inte hos något av 

företagen inom skogsindustrin finns någon uttalad ovilja att 

anställa processtekniker med förvärvad epilepsi. I stället vittnar 

svaren om att det hos företagen finns etablerade rutiner för att 

hantera de anställdas latenta brister på ett tidigt stadium.  

Sammantaget tecknar svaren en ljus bild av chansen att bli 

anställd inom skogsindustrin i Värmland för en processtekniker 

utbildad vid KTC (Karlstads Teknikcenter), med eller utan förvärvad 

epilepsi i bagaget. Svensk skogsindustri i Värmland är positivt 

inställd till personal med utbildning vid KTC. En utbildning som 

verkligen kan leda till arbete i en framtidsbransch, med andra ord.   

Text: Anders All 
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