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Det här är YH-Processtekniker 

Processtekniker är en tvåårig utbildning som hålls på Karlstads Teknikcenter 

(KTC) som inriktar sig emot industriarbete med fokus på skogsindustrin och 

pappersindustrin. Utbildningen samarbetar med en mängd olika företag som 

spelar en stor roll inom skogs- och pappersindustrin i Värmland och Sverige. 

Företagen hjälper till att utbilda de studerande genom att t.ex. anordna 

studiebesök och erbjuda praktikplatser vilket lönar sig i längden. Detta leder till 

fler potentiella anställda inom en nära framtid. Efter examen får över nittio 

procent av de studerande anställning inom sex månader. 

Utbildningen täcker en mängd ämnen som är viktiga för skogs- och 

pappersindustrin. Bland dessa ingår fysik, kemi, matematik, automationsteknik, 

strömningslära och service och underhåll. Dessa ämnen är också användbara 

inom andra industrier.  

Under utbildningens gång får de studerande tillgång till ett labb med utrustning 

som används på pappersbruk, så som en massakokare och en småskalig 

pappersmaskin. 

 

KURSER YHPR16 

  
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 mätteknik…............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. 

 

Text: David Tärnbrant  

Layout och bilder: Maya Edvinsson Kjellström och Sofia Thyberg 



Ny utbildningsledare  

Charlotte ”Lotta” Hjort är ny utbildningsledare för 

processtekniker och det är en utmaning hon ser fram 

emot med råge. Utbildningen säger hejdå till Heino 

Kipatsi efter 13 år som ansvarig. Heino är en 

karismatisk utbildare och han kommer att saknas här 

på KTC (Karlstads Teknikcenter) 

KTC behövde inte leta länge för att hitta Heinos 

ersättare och valet föll på Lotta. Hon avslutade sina 

studier som civilingenjör inom kemiteknik vid CTH 

(Chalmers Tekniska Högskola) 1988. Lotta har också 

tagit gymnasielärarexamen vid Karlstads universitet år 2001. 

Hennes första anställning efter examen från Chalmers var som 

utvecklingsingenjör på Kamyr där hon arbetade med utvecklingsfrågor för 

pappersindustrin. Lotta har alltid haft en dröm om att kombinera båda sina 

utbildningar.  

— Min ambition har varit att kombinera mina båda utbildningar och den 

erfarenhet jag har från dessa två olika världar, industri och skola, säger Lotta. 

Med YHPR-utbildningen får hon möjligheten att förverkliga sina drömmar.  

Rollen som utbildningsledare innebär mer ansvar än tidigare men med Lottas 

erfarenhet och utbildningsbakgrund så ser hon fram emot uppdraget.  

— Det är inspirerande och roligt att ta över som utbildningsledare efter Heino 

som startat upp och ansvarat för utbildningen, jag ser en stor 

utvecklingspotential för utbildningen och vill fortsätta att utveckla goda 

relationer med gamla och nya företag. 

Framtidens industri är allt mer högteknologisk och kräver utbildning utöver 

den internutbildning som företagen kan ge, en spännande utveckling där 

YHPR-utbildningen kan vara med och påverka. Lotta ser gärna att fler 

unga vänder sig till processindustrin som växer enormt.  

— I Värmland är det en positiv trend, vi ser flera stora bruk som 

satsar i regionen bl.a. Gruvön och Rottneros. Nya 

processindustrier kräver välutbildad personal och med vår 

utbildning är man eftertraktad på arbetsmarknaden. 

Möjligheten till jobb efter att man är färdigutbildad är 

väldigt stor, säger hon. 

Text: Buba Conteh Lindblad 



Rottneros Bruk 
 

Historia 

 
Rottneros Bruk arbetade 
från 1600-talets början 
med järnhantering men 
ändrade inriktning 1887 då 
man byggde det första 
träsliperiet. Från och med 
denna tidpunkt var det fullt 
fokus på massaproduktion. 
Bruket ägdes fram till 1976 
av familjerna Möller och 
Horn af Åminne då de sålde 
Rottneros Bruk till 
Vänerskog AB. Rottneros 
Bruk börsnoterades 1987 
och tillverkar nu två olika pappersmassor, CTMP och slipmassa. 
Det är få skogsindustrier som varit så utsatta som Rottneros Bruk har varit 
under årens lopp. Flera konkurshot och andra dramatiska händelser har varit 
vardagsmat för bruket. 
 

Från nedläggning till framtidstro 
 
Under många år tillverkade bruket i stor utsträckning massa till skriv- och 
tryckapplikationer. Eftersom detta är en bransch som har haft det tufft i 
moderna tider innebar det att de tappade kunder och var på gränsen att 
tvingas lägga ner sliplinjen. Beslut om nedläggning togs 2012. Vändningen kom 
efter hårt arbete med att utveckla massa till andra papperstyper som har bättre 
framtidsutsikter, främst kartong och tissue. Detta i kombination med att en rad 
omvärldsfaktorer som valutor och elpriser har varit fördelaktiga och lett till det 
positiva läget. Framförallt två nya produkter bidrog, Absorbtion Express och 
Bulk Booster. 
 
Framtiden ser nu ljus ut för Rottneros Bruk. Bruket jobbar för fullt med ett 
omfattande investeringsprogram med nya processavsnitt, ny biopanna och ny 
biorening för att möta framtiden som ett toppmodernt mekaniskt massabruk. 
  
År 2016 beviljades Rottneros Bruk att investera 100 miljoner kronor i en ny 
energi- och utsläppseffektiv biobränslepanna. Den nya biobränslepannan är en  
 
 
 



 
 
BFB-panna (bubblande fluidiserande bädd) på 20 MW som ska producera 
trycksatt hetvatten. En BFB-panna är en sandbäddspanna där förbränningen 
sker i sanden. Med den nya biobränslepannan kommer biomassa att ersätta all 
olja som används idag, och brukets energianvändning blir därmed helt fossilfri. 
Biobränslepanna är planerad att tas i bruk i mitten av 2017. 
 

Vi ställde tre snabba frågor till Nils Hauri produktionschef på 

Rottneros Bruk: 
 

Hur viktigt är Rottneros Bruk för Värmland och att det går bra för er? 
 
”Det klart att vi är viktiga! Vi är ett relativt litet bruk med ca 100 anställda, men 
många fler (åkare, mekaniska verkstäder, byggfirmor, elfirmor etc.) jobbar med 
oss så vi är en mycket viktig arbetsgivare för Sunne kommun, Fryksdalen och 
Värmland.” 
    

Hur ser ni på KTC Processteknikerutbildningen? Hur kan ni dra nytta av 
den? 
 
”Vi söker varje år efter en rad engagerade och kompetenta medarbetare som 
hjälper oss att fortsätta vår resa med bruket. Processteknikerutbildningen är en 
utmärkt kompetens och ger bra förutsättningar för att få jobb hos oss.” 

 
Varför går det bra för Rottneros Bruk? 
 
”Det är en kombination av att vi jobbat hårt med att utveckla produkter med 
god efterfrågan och att vi har god kundservice.” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Text: Emil Sandberg och Jens Skålberg 

 



Gruvöns bruk 
Framtiden heter KM7 
 
I december 2016 kom beskedet 

att Billerud Korsnäs beslutat att 

investera i en ny kartongmaskin 

vid Gruvöns bruk. Det är den 

största maskinen i världen i sitt 

slag och därmed stärks Värmland som världsledande region inom 

skogsindustrin. Investeringen på 5,7 miljarder kronor är den största 

investeringen som gjorts inom pappers- och kartongindustrin i Europa på 2000-

talet.  

Maskinen kommer att få namnet KM7 och under ett år beräknas produktionen 

till 550 000 ton, det motsvarar 100 miljoner mjölkkartonger per dygn. Den nya 

maskinen kommer att producera vätskekartong, förpackningskartong, food 

service board och liner. KM7 blir 8 meter bred och 360 meter lång.  

 

Vad händer med nuvarande pappersproduktion på Gruvöns bruk? 
 

Produktionen av fluting kommer inte att beröras av satsningen, däremot 

kommer pappersproduktionen successivt flyttas till andra ställen inom 

koncernen. Den nya maskinen ska ersätta fyra mindre pappersmaskiner, 

därmed kommer antalet anställda att minskas från ca 840 till 650 anställda. En 

kommande generationsväxling som medför stora pensionsavgångar, innebär i 

praktiken att få arbetstillfällen försvinner. KM7 kommer att säkra driften under 

decennier framöver och producera mer än vad dom fyra maskinerna gör idag. 

En av dessa fyra pappersmaskiner har varit i drift sedan bruket startades på 

1930-talet.  

Förutom KM7 så omfattas även byggnation på kraft- och indunstning, fiberlinje, 

vatten och avlopp samt infrastruktur. Det kommer bli bland annat en ny CTMP-

upplösning, ett nytt rullager samt en ny damm för uppsamling av regnvatten. 

Kartongmaskinen kommer att levereras av tyska Voith Paper. 

Första kvartalet 2019 kommer maskinen att tas i drift och pappersmaskin PM 

1,2 och 5 kommer stängas ned medan pappersmaskin PM4 kommer gå tills 

kartongmaskinen har uppnått full produktion. Produktionen förväntas att 

gå för fullt år 2024. 

 

      

Text: Anna Jansson 



Andra massabruk i Mellansverige 

Nordic paper 

Nordic paper är en oberoende tillverkare av papper och har tre 

bruk i Sverige. De levererar papper till kunder i mer än 80 länder. 

Det tillverkars framförallt två produkter som sticker ut, Natural 

Greaseproof paper och kraftpapper, där den skandinaviska naturen 

spelar en stor roll för kvaliteten.  

Bruk Anställda Produktion/år Produkt 

Säffle Ca 183 30000 ton Specialpapper 

Åmotfors Ca 66 40000 ton Specialkraftpapper 

Bäckhammar Ca 245 230000 ton Säckpapper, Kraftpapper 

 

Stora Enso 

Stora Enso är en global leverantör av förnybara lösningar inom 

förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. De säljer 

färdiga produkter av både papper och kartong till sina kunder. I 

Sverige har Stora Enso fem olika massabruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Södra Cell 

Södra Cell är ett affärsområde inom organisationen Södra. Det består av tre 

massabruk i Sverige och är en av Europas ledande tillverkare av massa för 

avsalumarknaden. Detta betyder att dr säljer massan vidare till klienter 

världen över. Just nu investeras även ca 6 miljarder kronor på dess tre 

bruk för att kraftigt öka produktionen.  

Bruk Anställda Produktion/år Produkt 

Skoghall Ca 800 855000 ton Massa 
375000 ton CTMP 

Kartong, 
Vätskekartong, 
Falskkartong, 
Kraftliner. 

Hylte Ca 470 480000 ton Tidningspapper 

Kvarnsveden Ca 611 
(2014) 

665000 ton Tidningspapper, 
SC papper 

Fors Ca 559 455000 ton Massa 
185000 ton CTMP 

Falskartong, 
Kartong 

Nymölla Ca 520 485000 ton Finpapper 

Bruk Anställda Produktion/år Produkt 

Mörrum Ca 335 170000 ton 
270000 ton 

Textilmassa, 
Pappersmassa 

Värö Ca 350 700000 ton Pappersmassa 

Mönsterås Ca 414 750000 ton Pappersmassa 

Södra 

Nordic Paper 

Stora Enso 

 

Text: Isak Nilsson 
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