
  
 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om YH-Processteknik 

 
Utbildningen processteknik är en kvalificerad yrkesutbildning som riktar sig mot 

skogsindustrin och pappersindustrin. Det är en tvåårig utbildning som hålls på 

Karlstad teknikcenter. I nära samarbete med pappersbruken i Värmland och 

Sverige hjälper företagen till att utbilda de studerande genom studiebesök och 

lärande i arbete (LIA).  

Kurserna är inriktade mot massatillverkning och pappersindustrin, även grunder 

för olika sorters processer inom teknikbranschen förekommer. De studerande 

varvar mycket praktik med teori. I skolan finns det tillgång till ett eget labb med 

utrustning som labbkokare med tillhörande pappersmaskin. Där ges de 

studerande möjlighet att tillverka sitt eget papper.  

Det nära samarbetet med företagen gör att de studerande är mycket 

efterfrågade innan avslutad examen. 

 

Kurser som ingår  YH-Poäng 

Anläggningskunskap 15 

Apparatteknik med värme- och strömningslära 30 

Arbetsmiljö  5 

Automationsteknik 25 

Examensarbete 30 

Fysik med fysikalisk mätteknik 25 

Industriella processer med massa och papperstillverkning 50 

Kemiska processer och kemisk analysteknik 35 

Kommunikation och information 20 

Lärande i arbete LIA 1 60 

Lärande i arbete LIA 2 40 

Matematik och statistik 25 

Miljö och kvalitetsteknik 20 

Service och underhåll 20 
 

Totalt 400 YH-poäng, dvs 80 veckor. En veckas heltidsstudier motsvarar fem YH-
poäng. 

 
Foto: Karlstad kommun 

Text: Ratree Hämäläinen  

och Madeleine Barrulf 



En utbildningsledare  

att räkna med 
 

Yrkeshögskolan är en utbildningsform för alla som har 

gymnasieexamen eller motsvarande. Utbildningarna är 

konstruerade så att det varvas teori med LIA (lärande i arbete). LIA 

är oftast i samband med sommarjobbet som ytterligare upphöjer 

elevernas chans till en eventuell anställning.                                                  

En av yrkeshögskolans utbildningar är för dem som vill bli 

processtekniker. I Värmland är det en utbildning som ger stora 

möjligheter till anställning, vilket är målet med yrkeshögskolan. 

Personen som leder den här utbildningen heter Charlotte Hjort, 

men kallas Lotta. Lotta är en skåning, uppväxt i Helsingborg. Hon 

flyttade till Värmland år 1988, efter att hon avslutade sina studier 

till civilingenjör inom kemiteknik vid Chalmers Tekniska Högskola. 

Samma år började hon jobba som utvecklingsingenjör på Kamyr AB 

angående frågor relaterade till pappersindustrin. 

Året 2001 tog hon en gymnasielärarexamen vid Karlstads 

universitet. Därefter har hon jobbat som lärare och de senaste två 

åren som utbildningsledare. Hennes största utmaning som 

utbildningsledare är att det ska finns en röd tråd genom 

utbildningen. Allt ska hänga ihop och vara anpassat till alla som är 

inblandade i utbildningen. För att öka antalet sökande till 

utbildningen är marknadsföring en annan viktig del i uppdraget.   

- Utbildningen har studerande som är från 20 till 55 år gamla med 

väldigt varierande bakgrund. Vissa som redan varit bekanta med 

pappersindustri och många utan någon tidigare anknytning till 

massa-pappersindustri, berättar hon. 

Lotta tycker att det är en mycket bra utbildning: ”Efter två år med 

teori och praktik blir man anställningsbar och utbildningen är 

väldigt jobbinriktad. Man får allt man behöver på kort tid”. 

- LIA är en viktig del av utbildningen och skolans samarbete med 

alla värmländska bruk är nödvändigt och det fungerar mycket bra, 

säger hon. 

- Alla bruk ställer upp med praktikplatser. De är med i 

ledningsgruppen och bestämmer vilka kurser och moment som 

ingår i utbildningen, avslutar hon vår intervju. 

Undervisningen delar Lotta med sin kollega Johannes Forsberg som 

också är kemiingenjör med en bakgrund från processindustrin. 

Text: Radovan Stojic 

Namn: Charlotte Hjort 

Yrke: 

Utbildningsledare för 

processteknik 

 



Nuvarande Student 

 

Intervju med Marcus Johansson, studerande på KTC och projektanställd på 
Gruvön. 

 
Berätta vem du är?  
 
-Jag är en positivt och glad kille. Läser på KTC (Karlstad Teknik Center) till 
Processtekniker. Parallellt är jag projektanställd och jobbar på PM 4 
(Pappersmaskin 4) på Gruvön. Min nyfikenhet har tagit mig till en hel del platser 
och kulturer genom åren. Det speglar mig som person när jag arbetar, jag vill 
gärna lära mig mer. 
 
Varför valde du just den här utbildningen? 
 
-Utbildningen är inriktad på en bransch där framtiden ser ljus och intressant ut. 
Här i Värmland finns det ett brett utbud av arbetstillfällen inom pappers- 
massaindustrin. Tack vare den här utbildningen kommer jag stå stadigare inför 
mitt framtida yrkesliv inom branschen. 
 
Vad tycker du är det bästa med utbildningen? 
 
-Att man får chansen att känna på arbetslivet hos företagen. Tack vare LIA 
(lärande i arbete) perioderna har jag fått en bättre bild av hur det ser ut i 
verkligheten och helheten av ett bruk. 
 
Vad har utbildningen givit dig? 
 
-Med tanke på hur specifikt inriktad utbildningen är mot branschen, känner jag 
att det givit mig en bra grund att stå på. 
 
Hur tror du utbildningen kommer påverka din framtid i arbetslivet? 
 
-Jag hoppas jag får möjligheten att i framtiden få fortsätta jobba inom branschen 
och få en tillsvidareanställning.  
 
Något annat du vill tillägga? 
 
-Jag tycker att både skolan och Gruvön har varit tillmötesgående och flexibla. Det 

har gjort att jag kunnat genomföra både jobb och studier på ett smidigt sätt. 

 

 

 

 

                                                   

 

  

Text: Jimmy 

Magnusson och 

Marcus Johansson 

Namn: Marcus 

Johansson 

Ålder: 43 

Yrke: Operatör och 

student 

Examensår: VT 2019 



Tidigare Student 

 

En intervju med Mac Seow, tidigare elev på KTC och är idag 

tillsvidare anställd på Stora Enso Skoghalls bruk. 

 

Vad var det som gjorde att du valde utbildningen processtekniker 

på KTC? 

-Jag kände en som hade gått utbildningen och den verkade vettig. 

Samtidig var jag väldig intresserad av branschen, miljö och teknik. 

 

Hur har utbildningen hjälpt dig i ditt dagliga arbete? 

-Utbildningen har hjälpt mig att förstå alla processavsnitt bättre. Jag 

har fått mycket kunskap om massa, kartong och 

papperstillverkning, dessutom större inblick i hur olika maskiner 

och andra delar av fabriken fungerar. 

 

Vad var det bästa med utbildningen? 

-LIA, lära känna företagen och kunna visa upp vem jag är. LIA 

hjälper till att få en bättre överblick av det man lär sig från 

utbildningen. 

 

Varför skulle du rekommendera andra att söka till utbildningen? 

-Det är en komplett utbildning, samtidigt så får man möjlighet att 

lära känna företagen och kanske framtida kollegor. Just nu händer 

det väldigt mycket inom den här branschen.  

 

Hur tycker du att framtiden ser ut på arbetsmarknaden för oss 

som går utbildningen idag? 

-Det ser ljust ut då många kommer att gå i pension.  

 

Finns det något övrigt du vill tillägga? 

-Ge allt under utbildningen så kommer det att lösa sig för er. 

 

  

Namn: Mac Seow  

Ålder: 37 

Utbildning: 

Processtekniker 

Arbetsplats: Stora 

Enso Skoghall 

Text: Taulant Dautaj 



Världens modernaste kartongmaskin 

KM7 
 

KM7 kommer att vara världens största och modernaste kartongmaskin, säger Mia 

Sundvisson som är kommunikationsansvarig på BillerudKornäs Gruvöns bruk. Det 

behövs en 400 meter lång maskinhall för att få plats med den 350 meter långa 

maskinen.  Ca 1000 extra entreprenörer arbetar för att färdigställa 

kartongmaskinen, en större vattenreningsanläggning och ett nytt magasin för att 

förvara de färdiga rullarna.  När KM7 tas i produktion avvecklas de gamla 

pappersmaskinerna PM1, PM2 och PM5. PM4 kommer fortfarande att producera 

och säkerställa kvalitet samt säker leverans till kunder av befintliga produkter. I 

samband med att de gamla maskinerna avvecklas flyttas produktionen till andra 

BillerudKorsnäs produktionsanläggningar. Flingtorken och PM6 kommer dock 

vara kvar i produktion och inte beröras av bygget eller avvecklingen.  

KM7 kommer att producera kartong inom livsmedel. Det kommer att produceras 

vätskekartong, förpackningskartong, food service board och liner. Maskinen 

kommer kunna uppnå en kapacitet på cirka 500 000 ton kartong per år, vilket kan 

jämställas med 100 miljoner enliters mjölkförpackningar per dygn. 

Gruvöns framtid ser väldigt ljus ut. KM7 är den största framtidssatsningen som 

gjorts i BillerudKorsnäs koncernens historia och en av de största i Sverige under 

de senaste åren. Det är även den största pappers- eller kartongmaskin som 

tillverkats i Europa under 2000-talet. 

Fem skiftlag kommer att arbeta dygnet runt i produktionen på KM7. De olika 

befattningarna runt maskinen är maskinförare, operatörer, torkare, bestrykare, 

rullare och truckförare som kommer att arbeta aktivt vid maskinen. I varje 

skiftlag arbetar 13 personer. 

Maskinen tas i bruk våren 2019, därefter kommer kontroller genomföras under 

en längre tid för att säkerställa maskinens kvalitetskrav. De räknar med att kunna 

uppnå full kapacitet av KM7 år 2023. 

 

 

 

  

Foto: Billerud Korsnäs 

Text: David Johansson  

och Patrik Olsén 

Fakta KM 7 

• Byggnadens 
längd cirka 400 
meter 

• Maskinlängd 
cirka 350 
meter 

• Maskinbredd 8 
meter 

• Maskinens vikt 
17 000 ton 

• Produktionska
pacitet 550 
000 ton/år 

 

• Byggs ett lager på 
18 000 m2 

• Indunstningen 
effektiviseras 

• Vattenreningen 
byggs ut för att 
kunna klara de nya 
villkoren. 

• Kapacitet för 
tvättning av oblekt 
massa 

• Utökad rening av 
processvatten 

 

Övriga projekt 

 



Miljövänlig och hållbar 

förpackningslösning 

 

Rottneros AB och dotterbolaget Rottneros Packaging AB deltar i 

EU:s innovationsprojekt- Pulpacktion. Projektet startade i 

november 2016 och sträcker sig fyra år framåt.  Samarbetet innebär 

en bra möjlighet att utveckla våra produkter tillsammans med stora 

aktörer i Europa, säger Henrik Grankvist, produktionschef för 

Rottneros Packaging.  

Rottneros Packaging är koordinator i projektet som omfattar 12 

olika företag. De företag som ingår är: Rottneros Packaging, 

Rottneros Bruk, RISE, Borregaard, Novamont, Dupont, MI-PLAST, 

IRIS, KAO, Chimigraf, ITENE och Total Corbion. Rottneros Packaging 

ser samarbetet som en bra möjlighet att kunna arbeta fram 

biobaserade och komposterbara barriärlösningar, anpassade efter 

sina produkter. Barriären är en beläggning som gör att fukt i 

livsmedlet inte luckrar upp tråget. De produkter som är under 

utveckling förutom livsmedelstråg är förpackningar för 

elektronikprodukter.  

Den färdiga produkten är till 99% biobaserad, beroende på 

barriäralternativ kan det variera från 80–99%.  Väljer kunden en 

polyesterbarriär är produkten biobaserad till 85%. 

Polyesterbarriären kan separeras från trågen och återvinnas som 

plast, övrigt återvinns som papper/kartong. Rottneros Packaging 

kan även erbjuda en mängd olika barriärer där biobaserade och 

komposterbara alternativ finns. Produkten anpassas efter kunden 

krav och önskemål. 

Inom projektet Pulpacktion tittar företagen på olika tryckalternativ 

samt toppfilmer att försluta trågen med.  Tester görs även med 

olika massakvalitéer från Rottneros Bruk, Vallviks Bruk samt 

Borregaard. Veden kommer i huvudsak från svenska och norska 

skogar. Beroende på vilken massa de använder kan veden vara 

importerad från exempelvis Vitryssland.   

I Rottneros Packagings produktion, avsedd för marknaden, används 

CTMP-massa från Rottneros Bruk där veden kommer från en 10 

mils radie från Rottneros. 

Rottneros Packaging kommer inom kort att påbörja installation och 

flytt till nybyggda lokaler i Sunne, vilka är anpassade efter 

produktionen. På marknadssidan finns ett mycket stort intresse för 

våra produkter och framtiden ser mycket ljus ut för Rottneros 

Packaging, menar Henrik Grankvist.  

Foto: Rottneros 

Packaging 

Text: Anita Halvarsson 

och Hans Bergman 

 

Projekt: Puplaction 

Startår: 2016 

Mål: Biobaserade, 

komposerbara 

barriärlösningar till 

mattråg 
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Elina Nilsson 

Hans Bergman Jimmy Magnusson 

Madeleine Barrulf 

Marcus Johansson 

Martin Nilsson Österlund 

Patrik Olsén 

Radovan Stojic 

Ratree Hämäläinen Taulant Dautaj 
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