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Sammanfattning 

Ett forskningsprojekt "Miljöförhållanden i skogsindustrirecipienter – studie av återhämtningsförloppet" 

har haft som mål att klargöra vilka åtgärder som varit effektiva för att förbättra miljöstatus i recipienterna 

till några olika massa- och pappersbruk. Inom projektet detaljstuderades miljöutvecklingen över tid i 

primärrecipienterna till Karlsborgs bruk, Domsjö fabriker, Östrands massafabrik, Iggesunds bruk, Vallviks 

bruk, Norrsundets bruk, Korsnäsverken, Grycksbo pappersbruk, Frövifors bruk, Skoghallsverken och 

Mönsterås bruk.   

 
Det fanns också ett behov av att analysera de förändringar som skett i utsläppen från bruken under den tid 

som de varit i drift. IVL uppdrog därför åt ÅF-Industry AB (”ÅF”) att göra en analys av de miljöskydds-

åtgärder som vidtagits på fabrikerna och så långt möjligt relatera dem inte bara till summaparametrar utan 

även kvalitativt till hur utsläppen förändrats. Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse (”ÅForsk”) 

beviljade ett anslag till ÅF-Industry AB för att täcka en del av kostnaderna för att göra denna tekniska 

analys. 

 
I föreliggande delarbete har uppgifter om utsläppen till vatten från de fabriker som ingår i studien 

insamlats och för utsläppen före 1980-talet där data saknats, beräknats. Vidare har även kvalitativa 

slutsatser dragits om utsläppens karaktär. Detta senare har gjorts genom att sammanställa de olika 

åtgärder bruken vidtagit och som påverkat utsläppen till vatten. Förutom rena miljöskyddsåtgärder har 

även produktionsutveckling, nedläggning av enheter, bygge av nya enheter (oftast med bättre 

miljöprestanda) etc. sammanställts. 

 
De bruk som ingår studien startade med några undantag kring eller strax efter sekelskiftet 1800 - 1900. 

Vid många av bruken har över tid funnits olika typer av tillverkning (sulfatmassa, sulfitmassa, mekanisk 

massa, papperstillverkning etc.).  Inom ramen för denna studie har det (med något enstaka undantag) inte 

gått att få fram kompletta historiska utsläpps- och produktionsdata. De data som funnits har därför 

kompletterats med beräknade data för utsläpp och bedömda data för produktion. 

 
För samtliga bruk redovisas den tekniska och produktionsmässiga utvecklingen samt utsläppen till vatten. 

De flesta uppgifterna för utsläppen före 1985 är beräknade medan alla data efter 1985 baseras på uppgifter 

från bruken samt Naturvårdsverkets och Skogsindustriernas sammanställningar.  

 
För alla fabrikerna ökade utsläppen (enligt parametrarna COD, BOD, AOX och SÄ) från anläggningarnas 

start fram till ca 1965 – 1975 enligt beräkningar och mätta data. För alla fabriker kan noteras en nedgång i 

utsläpp under andra världskriget beroende på minskad produktion. I några fall är nedgången begränsad 

(ca 10 %) men i flera fall ca 50 %.  

 
Fabrikernas beräknade maximala utsläpp av organiskt material mätt som COD (BOD) uppvisar betydande 

skillnader i storlek. De högsta utsläppen noteras för de fabriker som har haft tillverkning av sulfitmassa. 

Utsläppen kulminerar 1965 – 1975 och den följande branta nedgången kan kopplas till att en sulfitmassa-

tillverkning lades ned, att fabrikerna gick över till sulfitmassatillverkning med löslig bas och återvinning 

eller byggdes om för tillverkning av sulfatmassa samt att sulfatfabrikernas miljöprestanda kraftigt 

förbättrades. Mellan ca 1965 och 1975 (i några fall tidigare) infördes sedimenteringsbassänger för 

avskiljning av fibrer och sedimenterbart material på samtliga anläggningar.  

 
Utsläppens karaktär var i stort sett densamma från fabrikernas start fram till 1950 - 1960-talet med 

utsläpp av sulfitlut från sulfitfabrikerna och av svartlutsrester från sulfatfabrikerna. Blekning av massa har 
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i flera fall förekommit sedan anläggningarnas start och andelen blekt massa har hela tiden ökat. Flottning 

och sjölagring av ved förekom vid fabrikerna fram till 1950-talet och barkning i våta trummor med 

åtföljande utsläpp av barkfragment och utlösta ämnen från barken var vanlig från 1950-talet fram till 1990-

talet när de ersattes av ”torra” barktrummor med lägre utsläpp.  

 
Sulfatfabrikerna har redan från start återvunnit sin avlut men inledningsvis med relativt låg effektivitet. 

Tekniken för tvättning och återvinning av luten blev successivt allt bättre och från 1960-talet med effektiva 

tvättfilter, kontinuerliga atmosfäriska och trycksatta diffusörer, tvättpressar m.m. återvanns regelmässigt 

mer än 95 % av luten. Silerierna som tidigare varit öppna slöts också och tvättapparater tillkom efter 

sileriet och hela tvättkedjan förlängdes och effektiviserades. Under samma period tillkom även system för 

att kontrollera och återföra spill av både av svartlut och kokkemikalier vilket ledde till fortsatt minskade 

utsläpp av svartlutssubstans – både organiskt material (COD) och oorganiska komponenter (kväve, fosfor) 

från veden.  

 
Syrgasblekning introducerades under 1970-talet vilket ledde till minskade utsläpp av organiskt material 

från efterföljande bleksteg men även av ”svartlutssubstans” från koket eftersom tvätten efter syrgassteget 

innebar extra tvättsteg för massan. Genom att från 1980-talet klorblekningen började ersättas med 

klordioxid och/eller peroxid och ytterligare syrgassteg har utsläppen av allt organiskt material, både 

klorerat och oklorerat, minskat. Alla fabrikerna i studien som tillverkar blekt sulfatmassa har infört ett 

eller flera syrgassteg och bleker sedan mer än 20 år tillbaka utan användning av klorgas. 

 

Från 1970-talet har fabrikerna också installerat biologiska reningssteg och samtliga fabriker i studien har 

idag någon form av aerob biologisk rening. Domsjö har ett anaerobt och ett aerobt steg men det aeroba 

steget körs inte för närvarande. Anläggningarna i Frövifors, Iggesund och Mönsterås byggdes på 1970-

talet, de i Domsjö, Karlsborg, Norrsundet, Korsnäs och Skoghall på 1980-talet, i Grycksbo på 1990-talet 

och i Östrand och Vallvik på 2000-talet. 

 

Mätt som COD ligger utsläppen från fabrikerna idag på samma nivå som eller lägre än när fabrikerna 

startade trots att produktionen är 10 till 40 gånger högre. Utsläppens sammansättning är idag helt 

annorlunda med låga utsläpp av närsalter och med ett rest COD som kan liknas vid humus. 

Processändringarna i blekerierna har gjort att mängden klorerade ämnen i avloppen från blekerierna 

drastiskt har minskat, att polyklorerade ämnen inte längre kan påvisas och att halterna av klorerade 

dioxiner och furaner är försumbara i avloppen. Avloppens akuta toxiska effekter är eliminerade och 

bedömningen av de kroniskt toxiska effekterna är i stort sett densamma.  
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1 Bakgrund 

Ett forskningsprojekt vid IVL "Miljöförhållanden i skogsindustrirecipienter – studie av 

återhämtningsförloppet" har haft som mål att klargöra vilka åtgärder som varit effektiva för att förbättra 

miljöstatus i recipienterna. Projektet initierades och finansierades av Stiftelsen Skogsindustrins Vatten- 

och Luftvårdsforskning (SSVL) och Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL). 

 

Syftet med projektet har primärt varit att söka klargöra vilka åtgärder som varit effektiva för att förbättra 

status i recipienterna. Denna kunskap skulle sedan kunna användas för att bedöma vilka åtgärder som ur 

ett kostnads-/nyttoperspektiv bör prioriteras för att förbättra läget i recipienter med, på olika sätt, icke 

tillfredsställande status. 

 

Arbetet har utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs Universitet, SKUTAB och NordMiljö AB. 

Inom projektet har miljöutvecklingen över tid detaljstuderats i primärrecipienterna till Karlsborgs bruk, 

Domsjö fabriker, Östrands massafabrik, Iggesunds bruk, Vallviks bruk, Norrsundets bruk, Korsnäsverken, 

Grycksbo pappersbruk, Frövifors bruk, Skoghallsverken och Mönsterås bruk.   

 

Inom projektet fanns ett behov att analysera de förändringar som skett i utsläppsbilden under den tid som 

fabrikerna varit i drift. IVL uppdrog därför åt ÅF-Industry AB (”ÅF”) att göra en analys av de 

miljöskyddsåtgärder som vidtagits på fabrikerna och så långt möjligt relatera dem inte bara till 

summaparametrar utan även kvalitativt till hur utsläppen förändrats. Ångpanneföreningens 

Forskningsstiftelse (”ÅForsk”) beviljade ett anslag till ÅF-Industry AB för att täcka en del av kostnaderna 

för att göra denna tekniska analys. 

 

I föreliggande delarbete har uppgifter om utsläppen till vatten från de fabriker som ingår i studien 

insamlats och för utsläppen före 1980-talet där data saknats, beräknats. Vidare har även kvalitativa 

slutsatser dragits om utsläppens karaktär. Detta senare har gjorts genom att sammanställa de olika 

åtgärder bruken vidtagit och som påverkat utsläppen till vatten. Förutom rena miljöskyddsåtgärder har 

även produktionsutveckling, nedläggning av enheter, bygge av nya enheter (oftast med bättre 

miljöprestanda) etc. sammanställts. 

 

De bruk som ingår i IVL:s studie startade med några undantag kring eller strax efter sekelskiftet 1800 - 

1900. Vid många av bruken har över tid funnits olika typer av tillverkning (sulfatmassa, sulfitmassa, 

mekanisk massa, papperstillverkning etc.).  Inom ramen för denna studie har det (med något enstaka 

undantag) inte gått att få fram kompletta historiska produktionsdata. De produktionsdata som funnits har 

kompletterats med bedömda data för mellanliggande perioder. 

 

För samtliga bruk redovisas den tekniska och produktionsmässiga utvecklingen samt utsläppen till vatten. 

De flesta uppgifterna för utsläppen före 1985 är beräknade medan alla data efter 1985 baseras på uppgifter 

från Naturvårdsverkets och Skogsindustriernas sammanställningar.  
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2 Sammanställning och beräkning av utsläpp till 
vatten 

Med några enstaka undantag finns rimligt pålitlig utsläppsstatistik för enstaka bruk, vissa år och vissa 

parametrar finns först från 1970-talet. En sammanställning av de beräknade, samlade utsläppen från 

industrin och även per sektor (sulfatbruk, pappersbruk etc.) rapporteras i SSVL projektet 1973. Mellan 

1970 och ca 1980 finns mer data om utsläpp men materialet är ofullständigt och delvis motsägande. Det är 

först från ca 1980 - 1985 när dåvarande Statens Naturvårdsverk började sammanställa och granska data 

från brukens miljörapporter som ett mer komplett och mer pålitligt underlag för bruken finns. Från år 

2000 görs denna sammanställning av Skogsindustrierna. 

 

Trots att kvaliteten på dessa senare data genomgående är bra finns även här enstaka avvikelser mellan 

brukens rapporterade data och SNV:s och Skogsindustriernas rapportering. Vidare är data inte alltid 

kongruenta över tid eftersom bruken under perioder mätt suspenderat material som SÄ70 eller SÄGF/A, 

organiskt material som COD eller TOC och klorerat material som TOCl eller AOX. 

 

För att få en bild av de tidiga utsläppen är man hänvisad till bedömningar och beräkningar baserade på 

kunskap om hur olika processer typiskt var utformade vid olika tidpunkter och hur detta avspeglas i 

utsläppen till vatten. Vidare hur brukens tillverkning av olika produkter utvecklats. Huvuddelen av den 

information om utsläppen före år 1985 som redovisas i denna studie bygger alltså på tekniska 

bedömningar av specifika utsläpp och i många fall även av brukens produktion där ofta tidiga data saknas.  

 

Denna metodik att beräkna utsläpp blir givetvis behäftad med betydande osäkerhet men de beräknade 

storleksordningarna och trenderna torde dock ganska väl spegla den verkliga utvecklingen.  
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3 Arbetsmetodik  

3.1 Metodik, källor och data  

Data om utsläpp och produktion från 1985 fram till idag har hämtats från Naturvårdsverkets 

sammanställningar av skogsindustrins utsläpp och produktion för perioden 1985 till 2000 och därefter 

från Skogsindustriernas ”Miljödatabas”, detaljerade uppgifter om bruken i undersökningen för perioden 

2002 – 2012 som tillhandahållits av Skogsindustrierna samt direkt från bruken. 

 

Brukens historiska utveckling (före ca 1985) vad gäller tillverkning av olika produkter, produktion samt 

använd process- och reningsteknik har sammanställts från uppgifter i Skogsindustriernas 

Industrihistoriska Utskotts skriftserie om den svenska massa- och pappersindustrins historia - ”Från 

handpappersbruk till processindustri”. Uppgifter har också hämtats från boken ”Cellulosaindustrin jämte 

träsliperi”, Erik Öman, från SSVL projektet 1973 och från andra böcker och artiklar som beskriver olika 

bruks historia, teknik och teknikutveckling och utsläpp till vatten (se referenslista). 

 

Arbetet inleddes med att från dessa källor sammanställa ett utkast som redovisade utvecklingen av 

produktion, miljörelaterad teknik och utsläpp för de olika bruken. Utkasten sändes till bruken som 

korrigerade och kompletterade utkasten. I samband med detta remissarbete kunde konstateras att i många 

fall fanns inte heller på bruken historiska data för produktion och utsläpp. Möjligen finns sådana data i 

arkiv knutna till brukens moderbolag eller i andra arkiv men det har här inte varit möjligt att gå vidare och 

söka även i dessa arkiv.   

 

För att beräkna hur stora utsläpp som historiskt skett från bruken har den (mycket sparsamma) 

information som finns om brukens tidiga utsläpp sammanställts. Vidare har allmän information om 

teknisk nivå vid olika tider använts för att bedöma specifika utsläpp (t.ex. COD per ton massa) vid olika 

typer av tillverkning. Dessa specifika utsläpp har sedan tillsammans med verkliga och bedömda 

produktionsdata använts för att beräkna utsläpp per år. 

 

Dessa enligt ovan beräknade, utsläppsdata för respektive bruk har sedan avstämts mot kända utsläppsdata 

och vidtagna åtgärder i de bruk som omfattas av studien. 

 

De bruk som ingår i studien startade med några undantag kring eller strax efter sekelskiftet 1800 - 1900. 

Vid många av bruken har över tid funnits olika typer av tillverkning (sulfatmassa, sulfitmassa, mekanisk 

massa, papperstillverkning etc.).  Inom ramen för denna studie har det inte för alla bruk gått att få fram 

kompletta historiska produktionsdata. I dessa fall har de (fåtaliga) produktionsdata som funnits 

kompletterats med bedömda data för mellanliggande perioder. 

 

För samtliga bruk redovisas brukens tekniska utveckling och produktion samt de beräknade och från 1985 

dokumenterade utsläppen till vatten. Viktiga händelser av betydelse för brukens ”miljöutveckling” har 

summerats. 

3.2 Underlag för beräkning av utsläpp 

Utsläppen från bruken före ca 1980 har i stor utsträckning beräknats baserat på den information och de 

data som funnits samt på allmän information (inte bara för bruket ifråga utan vid denna typ av 

tillverkning) om teknisk nivå vid olika tider. 
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Bedömningen av storleken av de olika utsläppsparametrarna måste anses olika välgrundad. Bedömningen 

av de historiska utsläppen av COD eller BOD är troligen mindre osäker än den av suspenderat material. 

Detta beroende på att utlösning av organiskt material vid olika typer av massaframställning i stor 

utsträckning styrs av processbetingelser som är förhållandevis väl kända och dokumenterade.  

 

Utsläppen av suspenderat material (inklusive ”fiber”) däremot beror mycket på hur processapparaterna 

var utformade och kördes vilket är mycket knapphändigt dokumenterat. Dessutom var det tidiga intresset 

för utsläpp av suspenderat material (i den mån det överhuvudtaget fanns sådant intresse) fokuserat på 

utsläpp av ”fiber”. Övriga fraktioner av suspenderat material var man inte intresserad av. Utsläpp av bark, 

mesa och annat fast material finns egentligen inte alls dokumenterat. Utsläppen av ”fiber” från processen 

är normalt direkt beroende av vattenanvändningen i bruket och ökar vid ökad vattenförbrukning. Det 

förekom därför t.ex. ofta att fabriker med blekeri hade högre utsläpp av ”fiber” än fabriker som tillverkade 

oblekt massa. 

 

De bruk som ingår i IVL:s studie startade med några undantag kring förra sekelskiftet. Vid många av 

bruken har över tid funnits olika typer av tillverkning (sulfatmassa, sulfitmassa, mekanisk massa, 

papperstillverkning etc.).  Inom ramen för denna studie har det bara i något fall gått att få fram i stort sett 

kompletta, historiska produktionsdata. I de övriga fallen har de fåtaliga produktionsdata som erhållits 

kompletterats med antagna data för mellanliggande perioder. 

 

De ”generella” utsläppsdata per period som beräknats har sedan anpassats för respektive bruk genom att 

stämma av mot de processändringar bruket vidtagit över tid, eventuella kända utsläppsdata mm. På detta 

sätt beräknade specifika utsläpp har sedan multiplicerats med produktionsdata för olika perioder för att 

beräkna utsläpp per år. En ”slutavstämning” har också gjorts mot den kända utsläppsnivån 1985. Från ca 

1975 har värden från SSVL:s, SNV:s och Skogsindustriernas rapportering eller data från fabrikerna 

använts. 

3.3 Utsläpp från sulfatfabriker 

I Tabell 3.1 redovisas några generella, genomsnittliga nyckeltal för miljöparametrar vid tillverkning och 

blekning av sulfatmassa. Betydande variationer finns givetvis beroende på vedråvara, inte minst barrved 

vs. lövved, kokbetingelser, massautbyte etc. 

Tabell 3.1 Generella tal för miljöparametrar vid tillverkning och blekning av sulfatmassa. 

Position COD BOD AOX 

 kg/ton kg/ton kg/ton 

Urlut (svartlut) i genomsnitt 1350 350 0 

Traditionell blekning med klor  70 15 6 - 8 

Traditionell syrgasblekning och slutblekning 50 14 4 

Syrgasblekning och klordioxid i slutblekning 50 12 1 - 2 

Källa: Nylander, ÅF data och SSVL:s ”Miljövårdsprojekt” 1974 

 
Utsläpp till vatten från andra källor än svartlut redovisas i Tabell 3.2. Före ca 1910 förekom ingen 

indunstning av svartlut i dagens mening och därmed inga utsläpp av kondensat. Barkningen genomfördes 

fram till 1950-talet största delen i skogen och den efterbarkning som skedde vid fabriken gjordes ”torrt” 

ofta med knivbarkning. Att man sedan oftast dumpade restbarken i sjön eller annan plats är en annan 

historia.   
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Tabell 3.2 Antagna miljöparametrar för kondensat-, blekeri- och renseriavlopp. 

Period Kondensat, kg/ton Blekeri, kg/ton  Renseri, kg/ton 

 COD BOD COD BOD AOX COD BOD 

1870 – 1890 0 0 0 0 0 0 0 

1890 – 1910 0 0 70 15 6-8 0 0 

1910 – 1940 15 12 70 15 6-8 10 2 

1940 -1960 15 12 70 15 6–8 10 2 

1960 – 1975 10 -15 8 - 12 70 15 6 10 2 

 
En primitiv blekning av sulfatmassa i ”blekholländare” eller andra kar och med klorkalk började 

förekomma kring 1910. Under perioden 1910 till 1940 började blekning liknande dagens successivt 

introduceras med blektorn, klor- och hypokloritblekning och i slutet av 1930-talet med klordioxid. 

 
Med användning av data från tabellerna 3.1 och 3.2 och den genomsnittliga produktionen av blekt massa 

under olika perioder har specifika utsläppsvärden vid produktion av sulfatmassa beräknats (Tabell 3.3).  

Tabell 3.3 Bedömda specifika miljöparametrar vid tillverkning av sulfatmassa. Genomsnittsvärden 

per tidsperiod. 

Period Andel a) COD BOD  AOX SÄ 

 % kg/ton kg/ton  kg/ton kg/ton 

1870 – 1890 0 810 200  0 100 

1890 – 1910 5 680 170  0,4 100 

1910 – 1940 7 450 110  0,6 100 

1940 - 1960 25 255 65  2,3 90 

1960 – 1975 50 160 45  2,5 90 – 10 

       

a) Andel blekt massa i genomsnitt över perioden 

3.4 Utsläpp från sulfitfabriker 

Vid tillverkning av sulfitmassa enligt den traditionella kalciumsulfitmetoden var återvinning av avluten 

från koket inte möjlig utan den tvättades ut från massan och släpptes sedan direkt ut till recipienten. Vid 

tillverkning av viskosmassa kokas massan ner till lägre ligninhalter än vid tillverkning av pappersmassa 

och blekningen utformades så att hemicellulosa och lågmolekylära kolhydrater skulle avlägsnas från 

massan. Därmed kommer mer nedbrytningsprodukter från veden att hamna i kokeriavlut och blekavlopp 

med åtföljande högre utsläpp av COD och BOD.  

 

Avluten från sulfitkokning innehåller jäsbara socker och från tidigt 1900-tal till ca 1950 var det vanligt att 

man tillverkade etanol från luten vilket innebar att mängden COD och BOD reducerades. På 1940- och 

1950-talet förekom att luten indunstades och brändes varigenom alla utsläpp från den tillvaratagna luten 

eliminerades. Istället tillkom då kondensat från indunstningen med sitt innehåll av organisk substans. 

”Tvättförlusten”, d.v.s. den mängd lut som följde med massan ut från den inte alltför effektiva tvätten, gick 

som tidigare ut med avloppsvattnet.  

 

Bedömda genomsnittsvärden för olika miljöparametrar vid tillverkning av blekt och oblekt sulfitmassa har 

sammanställts i Tabell 3.4. 
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Tabell 3.4 Bedömda genomsnittliga specifika värden för olika miljöparametrar vid tillverkning av 

sulfitmassa. 

Process COD, 

kg/ton 

BOD7,  

kg/ton 

SÄ, 

kg/ton 

AOX, 

kg/ton 

Urlut papper  1300 350 - - 

Urlut dissolving 2000 500 - - 

Ca utan lutförbränning   1000 – 2160 250 – 540 -  

Ca med lutförbränning  260 – 800 65 - 200 -  

Äldre oblekt fabrik (75 % lututv) 500 125 100  

1970 års oblekt (85 % lututv) 360 90 30  

Ny fabrik 1970 (ca 95 % lututv) - 18 - 60 20  

Blekning pappersmassa 75 20 25 2 

Blekning dissolvingmassa 110 30 30 3 

Spritjäsning papper (Öman) -75 -75 -  

Spritjäsning dissolving (Öman) -125 -125 -  

Källa: Nylander, SSVL:s miljövårdsprojekt 1972 och ÅF 

 

Med användning av data från tabell 3.4 och den genomsnittliga produktionen av blekt och oblekt massa, 

dissolvingmassa, tillverkning av etanol, lutindunstning och lutbränning, kondensatrening mm under olika 

perioder har de genomsnittliga utsläppsvärdena för produktion av sulfitmassa beräknats (Tabell 3.5)  

 

Utgående från dessa ”generella” utsläppsvärden har sedan utsläppen från de i undersökningen ingående 

fabrikerna beräknats med hänsyn till fabrikernas tekniska och miljömässiga utveckling över tid. Det 

förekommer alltså att de specifika värdena i tabellen har räknats upp eller ned beroende på fabrikens 

bedömda status under en viss period. 

Tabell 3.5 Bedömda specifika miljöparametrar vid tillverkning av sulfitmassa. Genomsnittsvärden 

per tidsperiod. 

År COD   BOD AOX SÄ 

 
kg/ton kg/ton kg/ton kg/t 

1870 – 1890 1300 350 0 100 

1890 – 1910 1300 350 0 100 

1910 – 1925 1300 330 0 100 

1925 – 1950 1000 250 0,8 100 

1950 – 1975 500 125 1,1 80 – 10 

3.5 Utsläpp från tillverkning av mekanisk massa 

Endast få data om processutsläpp före 1970 från tillverkning av slipmassa och andra mekaniska massor 

har påträffats. Bedömningarna måste därför bygga på utsläppsdata från nutida anläggningar vilket är 

acceptabelt för COD och BOD eftersom dessa parametrar beror av processbetingelserna vilka har varit 

ungefär desamma över tid. Detta gäller dock inte utsläppen av suspenderat material enligt vad som 

påpekades ovan. Här finns emellertid några data i tidiga källor att bygga på. 

 

När de första slipmassabruken i Sverige startade under 1800-talet producerades enbart ”kallslip” vilket 

innebar att veden slipades vid processvattnets (råvattnets) temperatur som varierade mellan 0 och 25 °C. 
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För att få en starkare massa övergick man i slutet av 1800-talet till varmslip vilket ledde till högre utsläpp. 

I början av 1900-talet tillkom även våtbarkning som efterbarkning vid anläggningarna vilket också bidrog 

till högre utsläpp. Från ca 1970 började TMP massa tillverkas och en ökande andel mekanisk massa blektes 

med åtföljande högre utsläpp. 

 

Baserat på dessa trender har genomsnittliga specifika data för utsläpp från processen vid tillverkning av 

mekanisk massa ansatts (Tabell 3.6).  

Tabell 3.6 Bedömda specifika miljöparametrar vid tillverkning av mekanisk massa. 

Genomsnittsvärden per tidsperiod. 

År COD BOD AOX SÄ 

 
kg/ton kg/ton kg/ton kg/t 

1870 – 1890 23 10 0 150 

1890 – 1925 40 17 0 100 

1925 – 1950 40 17 0 85 

1950 – 1975 40 17 0 85 - 10 

Data för utsläpp av suspenderat material före 1925 kommer från ”Cellulosaindustrin jämte träsliperi”, Erik 

Öman. Data för utsläpp av BOD under 1970-tal har hämtats från ”Skogsindustrins miljövårdsprojekt” och 

”Yttre miljöskydd i massa och pappersindustrin – allmän översikt”. 

 

Från ca 1965 till 1975 tillkom sedimenteringsbassänger på i stort sett alla bruk och utsläppen av 

suspenderat material minskade till nivåer under 10 kg/ton.  

3.6 Utsläpp från papperstillverkning 

Utsläppen av COD och BOD från tillverkning av papper är vanligen låga och de siffror som redovisats i det 

föregående för utsläpp från tillverkning av massa kan bedömas täcka även den del av utsläppet som 

kommer från en integrerad tillverkning av papper.  

 

Vid pappersbruk som inte är integrerade med massatillverkning, ”ointegrerade” bruk, baseras tillverk-

ningen på inköpt massa. Utsläppen av organiskt material från dessa bruk kommer från de förorenings-

rester som följt med den köpta massan från massabruket. Dessutom tillkommer utsläpp av COD från 

tillsatser vid papperstillverkningen som till exempel lim, latex och stärkelse. 

 

En av de tidigaste systematiska undersökningarna av fiberutsläpp från pappersbruk presenterades i 

artikeln ”Fiberåtervinning i svensk pappersindustri” av Gustaf Blidberg. Enligt artikeln var fiberförlusterna 

vid mätningar på några svenska pappersbruk under perioden 1960 till 1969 i genomsnitt för alla typer av 

papper ca 2 % (20 kg/ton) med en variation mellan 15 och 50 kg/ton för de olika bruken och produkterna.  

 

Baserat på dessa trender har genomsnittliga specifika data för utsläpp från processen vid tillverkning av 

mekanisk massa ansatts (Tabell 3.7).  
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Tabell 3.7 Bedömda specifika miljöparametrar vid tillverkning av papper. Genomsnittsvärden per 

tidsperiod. 

År COD BOD AOX SÄ 

 
kg/ton kg/ton kg/ton kg/t 

    
 

1830 – 1890 25 10 0 70 

1890 – 1950 20 8 0,1 50 

1950 – 1975 15 7 0,1 30 – 3 a) 

    
 

a) 30 kg/ton i början av perioden och 3 kg/ton i slutet 

 
Utsläppen av klorerat material vid de tidiga pappersbruken kommer från blekning av fiberråvaran med 

klorkalk, hypoklorit eller klor i blekholländare. Under 1900 – talet tillkommer utsläpp från klorerat 

material i den köpta, blekta massan.   
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4 Karlsborgs bruk 

4.1 Brukets utveckling 

Bruket etablerades 1913/14 då en sulfatfabrik med kapacitet ca 10 000 ton/år byggdes invid en befintlig 

ångsåg. Fabriken var i drift bara fram till 1918 då den lades ned.  

 

En till största delen ny sulfatfabrik byggdes 1928. Fabriken hade diffusörtvätt, lutindunstning och sodaugn. 

År 1930 producerades 16 000 ton och kapaciteten bedömdes till 18 000 ton/år. År 1941 var kapaciteten ca 

25 000 ton/år oblekt sulfatmassa. Fram till 1938 fanns ingen separat hantering av tallolja men då byggdes 

ett hartskokeri och under andra världskriget tillverkades såpa av en stor del av fabrikens produktion av 

tallolja. 1939 installerades en KMW mesaugn. Innan dess deponerades mesa i ett område som tidigare var 

en relativt stängd vik med mesa. Delar av det som deponerades rann troligen vidare till älven/havet. 

 

Fabriken moderniserades och byggdes ut 1948 – 1953 varefter kapaciteten var ca 60 000 ton/år, 

fortfarande oblekt massa. Ett pappersbruk med två maskiner byggdes vid mitten av 1950-talet med 

kapacitet 50 000 ton/år. Ett blekeri (CEHED) byggdes för hela massaproduktionen och togs i drift 1956. 

Fram till mitten av 1950-talet barkades veden ”torrt” med knivbarkning men ca 1957 sattes en våt 

barktrumma in.  

 

Timmer flottades på Kalixälven fram till 1979. Massaveden gick primärt till Karlsborg och stor del av det 

timret gick till sågverket i Karlsborg. En del vedbuntar drogs vidare ner efter norrlandskusten. Mellan 1979 

och 1986 kom en mindre del timmer och massaved med flottning från avverkning på öarna i skärgården. 

Massaveden togs upp vid upptagningsplats för ved från älven vid renseriet. Sågverket lades ner 1986 och 

därefter skedde ingen vedhantering i vatten. 

 

I början av 1960-talet byggdes bl.a. ett nytt sodahus och en filtertvätt och kapaciteten på blekeriet 

utvidgades och 1964 producerades 135 000 ton massa och 1966 ökades kapaciteten för blekeriet till 

115 000 ton/år. Projekt K 69 som genomfördes i slutet av 1960-talet resulterade i en kapacitet på ca 

180 000 ton oblekt massa och 170 000 ton produkter. Spillsamlingssystem i filtertvätt och sileri och 

diffusörtvätten kompletteras med en tvättpress. 1974 ersattes diffusörtvätten med en filtertvätt. 

 

I dom i Vattendomstolen 1968 erhöll Karlsborg tillstånd att tillverka ca 470 ton/d som medelproduktion 

över år (dvs. ca 170 000 ton massa) dock högst 515 ton/d under en följd av 30 dagar. I beslutet ålades 

Karlsborg att genomföra åtgärder för minskade utsläpp som till exempel rening av vissa kondensat, nytt 

tvättförfarande, komplettering av indunstningen samt ombyggnad av tvätteri och sileri.  

 

I dom 1969 ålades Karlsborg att installera en sedimenteringsanläggning som skulle vara klar 1971. 

 

I deldom 1972 i Vattendomstolen erhöll Karlsborg tillstånd att producera ca 200 000 ton massa per år. 

Prövotid tre år under vilken Karlsborg skulle genomföra de åtgärder man redovisat i den tekniska 

beskrivningen. 

 

Med projekt K 77 installerades en ny fiberlinje, nytt blekeri (C/DEDED - alltså inte med syrgasblekning), 

ny lutindunstning, nytt sodahus och en luftad damm.  Den luftade dammen togs i drift 1980. Kapaciteten 

hos cellulosafabriken blev med detta ca 250 000 ton/år. Under perioden 1983 – 1986 installerades 

förlängd kokning och andra processinterna miljöåtgärder som halvtorrt renseri och effektivare tvätt. 
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I slutet av 1988 installerades ett syrgasförstärkt alkalisteg och 1991 ett syrgassteg och från 1992 tillämpas 

ECF blekning.   

 

Renseriet byggdes om till heltorrt 1995 och år 2000 byggdes syragassteget om till dubbelt. År 2002/2003 

gjorde en utbyggnad till 290 000 ton/år i sulfatfabriken och i pappersbruket till 130 000 ton/år. 

4.2 Utsläpp till vatten - beskrivning 

1915 

Låg återvinning av avlut, utsläpp av svartlut med alla utlösta komponenter inklusive harts- och fettsyror. 

Nedläggning 1918. 

 
1930 - 1970 

Omstart i slutet av 1920-talet då en ny fabrik byggdes. Bättre tvätt och återvinning av svartlut, mängden 

harts och fettsyror i avloppen minskar. Såpa tas tillvara, från ca 1940 en mesaugn vilket starkt minskar 

utsläppen av mesa som tidigare deponerats och delvis gått ut i älven/havet.  

 

Blekning med en klorsekvens startar i slutet av 1950-talet och ungefär halva produktionen bleks från slutet 

av 60-talet med bidrag till utsläpp av COD och BOD samt utsläpp av klorerade ämnen inklusive dioxiner 

och furaner. Ombyggnader, modernisering och ny filtertvätt ger lägre specifika utsläpp från svartlut. 

 

Flottning av ved och vedlager i sjön fram till 1979, ”torr” bakning med kniv och friktionsmaskiner. Från 

1957 våtbarkning i trumma med följande utsläpp av barkens extraktivämnen. 

    
1970 - 1990 

Rening av vissa kondensat, bättre tvätteffektivitet, kapacitet i indunstningen ökas bl.a. för att ta hand om 

spill. Sedimenteringsdamm från 1971. Luftad damm från 1981. Blekning med blandning av klor och 

klordioxid i första steget. Den luftade dammen minskar COD, BOD men även i viss mån AOX samt harts 

och fettsyror i avloppet. 

 

Flottningen på Kalixälven läggs ned 1979 men mindre mängder ved flottas från öar utanför Karlsborg fram 

till 1986. Halvtorrt renseri från ca 1985 vilket minskar utsläpp av barkens extraktivämnen. 

 
1990 – 2010 

Ett syrgassteg sattes in 1991 och från 1992 tillämpas ECF blekning helt utan elementärt klor. AOX-

utsläppet ligger därmed på nivån 0,2 kg per ton.  Från 1995 arbetar renseriet ”heltorrt” vilket i stort sett 

eliminerar utsläpp av extraktivämnen från bark.  

 

Fortsatt trimning av process och extern rening leder till minskade specifika utsläpp men 

produktionsökningen gör att de absoluta utsläppen ligger på ungefär samma nivå under 2000-talet. 

 

Utsläppen av kväve minskar från nivån 250 ton per år till ca 70 från 1990 till 2000 och fosfor minskar 

under samma period från 20 ton per år till ca 10. 
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4.3 Utsläpp till vatten - data 

Beräknade och mätta utsläpp, ton/år 

 
 År 

Figur 4.1 Beräknade och uppmätta utsläpp från Karlsborgs Bruk. Blå symboler COD, röda BOD 

och gröna SÄ. 

 

AOX - beräknade och mätta utsläpp, ton/år 

 
 År 
Figur 4.2 Beräknade och uppmätta utsläpp av AOX från Karlsborgs Bruk. 
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4.4 Produktionsutveckling 

 
Produktion, ton per år 

 
 År 

Figur 4.3 Produktion av papper och massa i Karlsborgs Bruk. Produktion av papper – violetta 

symboler, produktion av oblekt massa – röda symboler och produktion av blekt  

massa – blå symboler 
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4.5 Viktiga händelser i utsläppsutvecklingen 

 

 

  

Figur 4.4 Viktiga händelser av betydelse för utsläppen till vatten från Karsborgs Bruk 



IVL-rapport C 123 Miljösituationen i skogsindustrirecipienter  

 

21 

 

5 Domsjö fabriker 

5.1 Brukets utveckling 

När man bedömer recipienten utanför Domsjö måste man beakta att det funnits ett sågverk (troligen med 

flottat och sjölagrat virke), en Treetex fabrik som var i drift mellan 1930 och 1970, en klor-alkalifabrik och 

en omfattande organisk-kemisk produktion på platsen. 

 

Det första koket i Domsjö sulfitfabrik gjordes i slutet av år 1903, fabriken var planerad för kapaciteten 6 

000 ton oblekt sulfitmassa per år. År 1907 utvidgades den till 8 500 t/år och 1910/14 till 11 500 ton/år. År 

1916 utvidgning till 19 000 t/år och samma år tillverkade man ca 19 000 ton/år.  

 

Från 1925 blektes all massa, i två steg med hypokloritsteg (HH). Blekeriet utökades 1938 med ett klorsteg 

och ett alkalisteg till sekvensen CEHH och med varmalkalisering för halva kapaciteten. Viskosmassa 

började produceras 1935 och var den dominerande produkten fram till 1965. 

 

1929/31 skedde en utbyggnad till 50 000 ton/år och 1933/34 en fortsatt utbyggnad till 60 000 ton/år. 1935 

var årskapaciteten 75 000 ton.  Klordioxidsteg sattes in i blekeriet ca 1950. 1969 ökades kapaciteten från 

125 till 200 000 ton/år och 1970 vidare till 225 000 t/år. 

 

Under perioden 1940 – 1945 låg Domsjös produktion på ca 75 % av den normala. 

 

En kloralkali fabrik byggdes 1939 och byggdes ut 1942. Den byggdes senare ut i ett antal steg. En 

spritfabrik tillkom år 1940, även spritfabriken byggdes ut i ett antal steg. 

 

Fiberåtervinning sattes in 1942, oklart vilken typ (men med all säkerhet inte en sedimenteringsdamm utan 

snarare en typ av filter eller ADKA apparat). 

 

Indunstning och bränning av sulfitluten sattes in från 1952. Tidigare hade luten efter spritjäsningen gått 

direkt till recipienten. 

 

1959 gjordes en ombyggnad till Na-bas enligt STORA processen med indunstning och kemikalie-

återvinning av luten. Utsläppen till vatten minskade därmed radikalt. 

 

Rening av Hg utsläpp från kloralkalifabriken sattes in 1973 och samma år byggdes en sedimenterings-

bassäng.  

 

År 1976 gjordes en utbyggnad från 225 000 till 250 000 ton/år. Ombyggnad av blekeriet till ECHD och 

återföring av E avloppet till återvinningssystemet (vilket betydligt minskade blekeriutsläppen av COD och 

BOD). 

 

Fram till ca 1980 använde Domsjö flottat och sjölagrat virke och barkade vått. Nu installerades en torr 

trumma. 

 

En anaerob reningsanläggning, ”Anamet”, sattes in 1985 som gav en COD reduktion på ca 80 %. 

Bioreningen består idag av ett anaerobt steg och ett aktivslamsteg. Av det totala COD-utsläppet från 

massaprocessen leds ca 85 % till reningsanläggningen. 
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En CTMP linje med kapacitet 65 000 ton/år och blekning med peroxid till 70 – 80 ISO byggdes 1986 och 

stoppades ca 1992. 

 

Vid blekeriet upphörde användningen av klorgas år 1989. Klordioxid användes i processen fram till 1991, 

då blekning med enbart syrgas och väteperoxid infördes. Det slutna blekeriet, där komplexbildare och 

organisk substans återförs och förbränns i sodapannan, togs i drift under 1991.  

 

Under 2011 inträffade flera sjukdomsfall orsakade av Legionella i Domsjö som kunde härledas till det 

luftade steget i den biologiska reningsanläggningen. Bolaget fick då tillstånd att stänga det luftade steget 

under perioden maj– oktober då störst risk för spridning av aerosoler föreligger och reningssteget stängdes 

2012 under denna period. Domsjö har idag ett tillfälligt tillstånd till ökade utsläpp till vatten från och med 

januari 2013 och arbetar med att hitta alternativa lösningar för att reducera utsläppen av organiskt 

material och närsalter. 

5.2 Utsläpp till vatten - beskrivning 

1903 - 1925 

Produktion av oblekt sulfitmassa med kalcium som bas och utan återvinning. All avlut går direkt ut med 

stora utsläpp av COD och BOD. Sulfonerade liginrester och sulfonerade reaktionsprodukter av lignin och 

extraktivämnen. All ved flottas och sjölagras före upptagning vilket ger utlösning av extraktivämnen från 

bark och barkstycken som lossnar från veden och lägger sig på botten.  

Barkning i knivbarkmaskiner eller motsvarande med små utsläpp till vatten från den hanteringen.  

 

Svaveldioxid från svavelbränning och även kisrostning. Det är inte känt om kisaskan deponerades eller om 

den fraktades bort för utvinning av järn och koppar. En del kisaska har påträffats i anslutning till hamnen 

vilket tyder på att askan åtminstone delvis gick till utvinning.  

 

Enstegs hypokloritblekning (klorkalk) i blekholländare från 1923 för en del av produktionen. Utsläpp av 

klorerat material från lignin och extraktivämnesrester.  

 
1925 - 1950 

All massa bleks från 1925 och år 1929 gjordes en utbyggnad med blekholländare till HH blekning 

inledningsvis baserad på klorkalk. Från ca 1933 tillverkades hypoklorit av flytande klor och 

natriumhydroxid. År 1936 gjordes en utbyggnad av blekeriet till CEHH och 1938 kompletterades blekeriet 

med varmalkalisering. Ökad blekning och ökad produktion ledde till ökade utsläpp av klorerade föreningar 

samt av COD och BOD.   

 

Våta tvätt- och barktrummor för veden installerades 1934 med placering i Järved (på andra sidan av 

Öviksfjärden). Utsläppen till vatten från vedhantering och barkning ökade därigenom. 

 

Kloralkalifabrik byggdes 1936 med åtföljande utsläpp av Hg och klororganiska föreningar. 

 

Spritfabrik byggdes 1940 med produktion ca 4 800 m3 per år vilket något minskade de specifika utsläppen 

av COD och BOD. Anläggning för återvinning av nollfiber byggdes 1942 vilket något minskade de totala SÄ 

utsläppen. 

 

Produktionen ökade från nivån 50 000 ton till 75 000 ton under perioden och en allt mer förädlad 

viskosmassa tillverkades. Etanoltillverkningen byggdes ut i flera omgångar liksom klor-alkalifabriken. 
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Utsläppen av COD och BOD per ton massa kan antas ha varit ungefär konstanta – ökade utsläpp från mer 

förädlad produkt motverkades av ökad sprittillverkning.  

 
1950 – 1980 

Lutindunstning och lutförbränning installerades och startade 1950 och samtidigt förbättrades tvätt i 

lutbingar från 1952 vilket minskade de specifika utsläppen av COD och BOD. År 1954 installerades 

barktrummor i Domsjö istället för i Järved men fortfarande våta trummor med åtföljande utsläpp till 

vatten.  Mottagning för landtransporterad ved, torrbarkning i Cambiomaskiner tillkom 1957.  

 

Ombyggnad till Na-bas 1959 gjorde återvinning av kemikalier och utnyttjande av utlöst substans möjlig. 

Dock behölls samma tvättsystem som tidigare så utsläppen till vatten var sannolikt ungefär desamma. 

Sannolikt något bättre tvättresultat genom att energiåtervinningen ger ökat ekonomiskt incitamentet. 

 

1971 slutna diffusörbingar för luttvätt, ökad kapacitet för indunstning. 1976 övergång till blekning enligt 

ECHD med slutning av E-steget, Motström från det steget genom sileri och tvätt. Ytterligare tvättdiffusörer 

installeras, sluten silning och tvätt på filter vilket gav förbättrad tvätteffektivitet och lägre utsläpp av COD 

och BOD. Viskosmassatillverkningen lades ned 1979. 

 

Under perioden 1950 till 1980 mer än halverades utsläppen av COD och BOD.  

 
1980 - 2014 

År 1980 lades kisugnen ned och ingen mer kisaska bildades. Övergång år 1981 till nära 100 % 

landtransporterad ved, och barkning i torr barktrumma – utsläpp till vatten av extraktivämnen från bark 

minskar radikalt. 

 

1985 installerades ett anaerobt reningssteg med ca 80 % COD reduktion på de strömmar som förs dit. 

Även toxiciteten på avloppet kan bedömas ha minskat kraftigt. 

 

1985 installerades en CTMP linje med peroxidblekning, vilken bidrog till ökad COD/BOD belastning på 

externreningen (som dock bör vara dimensionerad för detta) och denna nya tillverkning avspeglas inte i 

utsläppstalen. CTMP linjen läggs ner 1991. 

 

År 1989 byggdes blekeriet om till TCF blekning, sannolikt motströmstvätt ända från sista bleksteget och 

utsläppen av COD/BOD fortsätter att minska.  

 

Viskosmassatillverkningen återupptas 1993 och ytterligare en bassäng för slutsedimentering byggs 1996. 

 

Utsläppen av kväve ligger från 1990 på nivån 200 ton per år och av fosfor på 10 – 20 ton per år. 
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5.3 Utsläpp till vatten – data 

 
Beräknade och uppmätta utsläpp, ton/år 

 
 År 

Figur 5.1 Beräknade och uppmätta utsläpp från Domsjö (blå symboler COD, röda BOD och  

gröna SÄ). 

AOX - beräknade och mätta utsläpp, ton/år 

 
 År 

Figur 5.2 Beräknade och uppmätta utsläpp av AOX från Domsjö fabriker. 
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5.4 Produktionsutveckling 

Produktion av massa, ton/år

 År 

Figur 5.3 Produktion av sulfitmassa i Domsjö. Blå symboler – blekt massa, röda symboler – 

oblekt massa. 
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5.5 Viktiga händelser i utsläppsutvecklingen 

 

 
Figur 5.4 Viktiga händelser för utsläppsutvecklingen i Domsjö. 
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6 Östrands massafabrik 

6.1 Brukets utveckling 

Östrandsfabriken startade 1931/32 med tre linjer och byggdes ut med en fjärde linje 1936. Fabriken hade 

tvättning i diffusörer och indunstning samt hartskokeri och terpentinutvinning. Fabrikens kapacitet var 

inledningsvis 25 000 ton/år men när den var klar 1932 var kapaciteten 75 000 ton/år. År 1936 tillkom en 

fjärde linje och kapaciteten anges nu till 140 000 ton/år.  

 

Fabriken byggdes med även för tiden gammal teknik med varpor för indunstning, roterugnar och 

sodaugnar. År 1947 utrustades två pannor i Östrand med Tomlinsonaggregat, 1953 kom ytterligare ett och 

1957 ersattes de sista roterarna och sodaugnarna med en modern sodapanna. Östrand installerade sin 

första mesaugn 1960 och var en av de sista stora fabrikerna som gjorde det. Innan dess släpptes mesan ut i 

sjön fram till år 1954 när man började lägga upp ett mesalager på land. 

 

Östrands fyra första fastbränslepannor eldades med kol och 1937 förbrukade man 21 000 ton per år 

motsvarande ca 25 000 m3 olja. Senare övergick man till att elda olja och från slutet av 1950-talet 

successivt mer träbränsle. 

 

En kloralkalifabrik byggdes 1944 och under de första 15 åren gick betydande mängder kvicksilver ut till 

recipienten. Utsläppen har efterhand minskat och mer påtagligt så efter ombyggnaden 1972 som 

resulterade i en utsläppsnivå av ca 10 kg/år. När kloralkalifabriken lades ner 1983 låg utsläppen på en låg 

nivå, ca 5 kg/år. 

 

År 1945 startades ett blekeri med kapacitet 30 000 ton/år och bleksekvensen HCEHEH. Under 1950-talet 

började man tillverka björkmassa på en bleklinje. Hösten 1961 startade ett nytt blekeri med blekning av 

hela produktionen i sju steg med två D steg. Hypoklorit togs bort från bleksekvensen 1974/76 och blekeriet 

byggdes om till sekvensen C/DEDED. 

 

År 1967 byggdes tvätten i lövlinjen om till tvättfilter och 1973 sattes tvättfilter in också på barrvedslinjen 

istället för de gamla diffusörerna. 

 

1968 installerades ett torrt renseri. Sedimenteringsbassänger byggdes 1968 och 1972. Man hade då även 

konstaterat att ett kontinuerligt behov av muddring utanför fabriken förelåg. 

 

En ny fabrik byggdes och startade 1982 (”Ö 80 projektet”) med kapacitet på 280 000 ton/år varav ca 

95 000 ton björkmassa och 190 000 ton/år barrvedsmassa som tillverkades i kampanjer med en linje i 

kokeri, tvätt, sileri och oxygenblekning men följt av två separata slutbleklinjer (fordrar stora lagringstorn 

för oblekt massa). En ny sodapanna ersatte de två gamla sodapannorna.  

 

År 1982 byggdes en linje för tillverkning av CTMP-massa med kapacitet 50 000 ton/år. CTMP linjen 

byggdes ut 1995 till kapaciteten 75 000 ton/år 

 

En biorening för CTMP avloppet tillkom 1987 i form av ett anaerobt steg. Avloppsreningen för CTMP 

byggdes ut med kemisk fällning 1995. 
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Blekeriet byggdes om till ECF blekning 1991 och till TCF med ozon, syrgas och peroxid med partiella 

återföringar av avlut 1995. Det alkaliska tvättvattnet återförs i sin helhet. De sura stegen gick ut till 

sedimenteringsbassänger och senare biologisk avloppsvattenrening (2004). 

 

En anaerob rening av kondensat från kemikalieråtervinningen startade hösten 1997, byggdes om till aerob 

rening 1999 då också en delström från blekeriet anslöts. En multibioanläggning för det samlade avloppet 

från CTMP linjen och sulfatfabriken byggdes 2004 med åtföljande lägre COD utsläpp. 

 

År 2006 togs en ny sodapanna i drift och 2011 en ny mesaugn, som eldas med träpulver. 

 

6.2 Utsläpp till vatten - beskrivning 

1930 - 1965 

Fabriken hade redan från början diffusörtvätt, indunstning och förbränning av svartlut. Tvätteffekten var 

troligen relativt låg med åtföljande höga utsläpp COD och BOD. Östrand hade också från början 

hartskokeri vilket innebär att man tog tillvara den talloja som kunde avskiljas från uttvättad lut, de 

extraktivämnen som gick ut med icke uttvättad svartlut hamnade dock i recipienten. 

 

Mesa gick ut i sjön fram till 1954. Utsläppen av kvicksilver från kloralkalifabriken var höga från 1944 fram 

till ca 1960 varefter de minskade. Våta renserier fram till 1968 ledde till höga utsläpp av fiber, 

barkfragment och extraktivämnen från bark. 

 

Blekning från år 1945 av både barrveds- och lövvedsmassa baserad på klor och hypoklorit med höga 

utsläpp av AOX och av klorerade ämnen inklusive dioxiner och furaner. 

 
1965 - 1985 

I slutet av 1960-talet och början av 70-talet sattes filtertvättar in på både barrveds- och lövvedslinjerna 

med åtföljande lägre utsläpp av COD och BOD. Blekeriet byggdes om till sekvensen C/DEDED ca 1974/76 

vilket ledde till lägre utsläpp av AOX och av dioxiner och furaner. 

 

Utsläppen av Hg från klorfabriken minskade med ombyggnaden 1972 och sedan successivt fram till dess 

att den lades ned 1983. 

 

Ett torrt renseri installerades 1968 och sedimenteringsbassänger kring 1970 vilket ledde till betydligt 

minskade utsläpp av fiber, barkrester och extraktivämnen från bark.  

 

En ny sulfatfabrik startades 1982 med högre kapacitet, effektivare tvätt, förbättrad spillsamling samt 

syrgasdelignifiering. En linje för tillverkning av CTMP-massa startades också 1982. De specifika utsläppen 

av COD, BOD, AOX och SÄ halverades genom bättre processteknik men totalutsläppen låg kvar på ungefär 

samma nivå på grund av den höjda produktionen.  

  
1985 - 2014  

En biorening för CTMP avloppet tillkom 1987 i form av ett anaerobt steg. Avloppsreningen för CTMP 

byggdes ut med kemisk fällning 1995. Blekeriet byggdes om till ECF blekning 1991 och till TCF med ozon, 

syrgas och peroxid 1995.  

 

Som resultat av dessa ändringar halverades på nytt de specifika utsläppen av COD och BOD. AOX-

utsläppen gick ned mot 0. Även totalutsläppen halverades genom att den fortsatta produktionsökningen 

var begränsad.  
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En multibioanläggning för rening av de samlade avloppen från CTMP linjen och sulfatfabriken byggdes 

2004 och totalutsläppen fortsätter att minska.  

 

Utsläppen av kväve ligger under perioden i genomsnitt på nivån 150 ton per år och av fosfor på ca 20 

ton/år.  

6.3 Utsläpp till vatten – data 

 
Beräknade och mätta utsläpp, ton/år 

 
 År 

Figur 6.1 Beräknade och uppmätta utsläpp från Östrand (blå symboler COD, röda BOD och  

gröna SÄ). 
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AOX - beräknade och mätta utsläpp, ton/år 

 
 År 

Figur 6.2 Beräknade och uppmätta utsläpp av AOX från Östrand.  

6.4 Produktionsutveckling 

Produktion av massa, ton/år 

 
    År 

Figur 6.3 Produktion av massa i Östrand. Röda symboler – oblekt sulfatmassa, blå symboler – 

blekt sulfatmassa, gröna symboler – CTMP-massa. Produktionsdata före 1980 är 

baserade på enstaka kapacitetsdata och alltså bedömda och därmed osäkra. 
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6.5 Viktiga händelser i utsläppsutvecklingen 

 

  

Figur 6.4 Viktiga händelser av betydelse för utsläppen till vatten från Östrand. 
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7 Iggesunds bruk 

7.1 Brukets utveckling 

Verksamheten vid Iggesunds Bruk startade 1905 som ett träsliperi med kapacitet 15 000 ton/år. 1913 

tillverkades 16 700 ton våt massa (ca 8 000 ton torr). Sliperiet byggdes ut vid mitten av 1920-talet till 

kapacitet 20 000 ton/år men produktionen varierade kraftigt över tid. Under andra världskriget kördes det 

inte alls och perioden 1948 – 1953 endast sporadiskt. Sliperiet kan under 40- och 50-talet ha använt 

kvicksilverpreparat (Pulpasan) för att impregnera massan. En del av preparatet gick då ut till recipienten 

med fiberförlusterna. 

 

Sliperiet lades ned 1958. 

 

Sulfatfabriken startade 1916 och sulfitfabriken 1917 och vardera hade en kapacitet på ca 12 000 ton/år. 

Sulfatfabriken hade tvätt i diffusörer, lutindunstning enligt Sandberg Sundblad och roterugnar för 

återvinning i sulfatfabriken.  Sulfitfabriken hade kisrostning för syraberedning men även svavelugn. 

Kisaskan finns till en del kvar inom fabriksområdet. 

 

År 1929 tillverkades totalt i bägge fabrikerna nära 50 000 ton. Totalkapaciteten 1940 var ca 70 000 ton 

varav 35 – 40 000 ton/år sulfitmassa.  Under kriget låg tillverkningen av sulfatmassa på ca 25 000 ton/år 

och av sulfitmassa på ca 30 000 ton/år men 1950 tillverkades åter 65 000 ton och 1956 var kapaciteten ca 

95 000 ton/år. 

 

Sulfitfabriken tillverkade även viskosmassa från 1941 fram till ca 1955. Produktionen var begränsad och 

som mest tillverkades ca 6 000 ton 1943/44. I både sulfit- och sulfatfabriken tillverkades under andra 

världskriget fodercellulosa. 

 

Flottning och sjölagring av timmer tillämpades för både sliperi och cellulosafabriker. Detta fortsatte till 

1965 då man lade om till mottagning av landtransporterad ved.  

 

1919 uppfördes en spritfabrik som byggdes ut 1930 efter att i flera år inte varit i drift. Fodercellulosa 

tillverkades under början av 1940-talet. Spritfabriken lades ned samtidigt med sulfitfabriken 1967.   

 

1932 startades halvblekning av sulfatmassan med klorkalk och ca 1935 blekning av sulfitmassan i tre steg 

CEH. År 1933 moderniserades sulfatfabriken med ytterligare diffusörer och utvidgning av indunstningen.  

 

Den första Tomlinsonpannan, T1, sattes in 1940 och nästa, T2, år 1950. 

 

För blekning av sulfatmassa installerades 1945 ett kontinuerligt Kamyr blekeri. År 1954 utbyggnad blekeri 

för hela kapaciteten sulfatmassa till sekvens HC(EH)EH 

 

1957 installerades en mesaugn, dessförinnan hade all mesa släpps ut i Byfjärden. 

 

År 1958 byggdes en klordioxidgenerering och ett sulfatblekeri med sekvens CEHHED och från början av 

1960-talet blektes all massa med klordioxid. År 1959 utvidgades indunstningen.  
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En ny massalinje för kampanjkörning barr- lövved startade 1961 med kapacitet på 30 000 ton, bleksekvens 

CEHHED. Linjen byggdes dock med tvättdiffusörer för tvätt av oblekt massa. Därefter tillverkades ca 

75 000 ton/år sulfatmassa och 50 000 ton/år sulfitmassa.   

1963 byggdes den första kartongmaskinen, KM 1, och 1971 den andra, KM 2.  

 

Virkeshanteringen lades om från flottad och sjölagrad ved till landtransporterad och lagrad på land 1965. 

 

År 1967 startade sulfatlinje 3 och ett spånkokeri med bl.a. en filtertvätt som ersatte tvättdiffusörerna, två 

nya sodapannor (T3 och T4) och tre sedimenteringsbassänger. Blekeri med sekvens C(D)-E-H-D-E-D och 

kapaciteten för sulfatmassa var nu 250 000 ton/år. 

 

Sulfitfabriken lades ned 1967. 

 
1973/74 genomfördes åtgärder för förbättrad tvättning. 

 

År 1977 startade en luftad damm och torr barktrumma installerades.  

 

1990 byggdes en ny barrvedsmassalinje med modifierad kokning, syrgasblekning, effektiv tvätt och 

spillhantering. Blekeriet hade sekvensen D-E/O/P-D-E-D. Den gamla barrvedsmassalinjen byggdes om för 

björksulfatmassa. Modifierad kokning, och blekeri DEOPDED. En torr barktrumma för björkved 

installerades. Även klorstegsavloppet fördes till den luftade dammen. 

 

Kloranvändningen upphörde 1991 och endast ECF blekning tillämpades på bägge linjerna. 

 

Ny indunstningslinje byggdes 1999 och 2003 en ny kausticering samt 2007 en ny mesaugn. 

 

2001 byggdes ett slutet system för det vatten som används i renseriet. 

 

År 2005 tillkom ett nytt slutet sileri på björklinjen och effektivare tvätt. 

 

2007 nytt talloljekokeri. 

 

En del av avloppet (55 - 65 %) från den luftade dammen behandlas i en kemisk flotationsanläggning som 

byggdes 2009.  

7.2 Utsläpp till vatten - beskrivning 

1905 - 1950 

Produktion av slipmassa, oblekt sulfitmassa med kalcium som bas och sulfatmassa. Avloppet från sliperiet 

gick direkt ut med höga utsläpp av fiber, barkrester mm. Kvicksilverpreparat (bl.a. Pulpasan) användes 

mellan ca 1935 och till dess sliperiet stängde för att hindra tillväxt av mikroorganismer i massan. Även 

sulfitluten gick direkt till avlopp med stora utsläpp av COD, BOD, sulfonerade liginrester och sulfonerade 

reaktionsprodukter av lignin och extraktivämnen. I sulfatfabriken skedde viss återvinning av luten och de 

specifika utsläppen av COD mm var lägre än från sulfitfabriken men även här betydande utsläpp av harts 

och fettsyror.  

 

Mesa från sulfatåtervinningen släpps ut i Byfjärden.  
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All ved flottas och sjölagras före upptagning vilket ger utlösning av extraktivämnen från bark och 

barkstycken som lossnar från veden och lägger sig på botten. Den flottade veden var sannolikt till största 

delen barkad i skogen. Vid fabriken användes knivbarkmaskiner eller motsvarande med små utsläpp till 

vatten från den hanteringen fram till ca 1935 då en första barktrumma installeras.  

 

1919 uppfördes en spritfabrik som byggdes ut 1930 efter att i flera år inte varit i drift. Sprittillverkningen 

minskade i någon mån utsläppen av COD och BOD.  

 

För sulfatmassan införs enstegs hypokloritblekning (klorkalk) i blekholländare 1923 för en del av 

produktionen och 1945 installerades ett kontinuerligt Kamyr blekeri. Från 1935 bleks sulfitmassan i tre 

steg CEH. Utsläpp av klorerat material från lignin och extraktivämnesrester.  

 

Sulfitfabriken tillverkade viskosmassa från 1941 fram till ca 1955. Produktionen var begränsad och som 

mest tillverkades 6000 ton 1943/44. I både sulfit och sulfatfabriken tillverkades under 2 världskriget 

fodercellulosa. Dessa tillverkningar gav högre utsläpp av COD och BOD (och AOX). 

 
1950 – 1990 

1953 var fiberförlusterna 8 % (källa Stig Larson) 

 

År 1954 gjordes en utbyggnad av blekeriet för hela kapaciteten sulfatmassa med sekvens HC(EH)EH och 

1958 byggdes en klordioxidgenerering och ett sulfatblekeri med sekvens CEHHED. Från början av 1960-

talet blektes all massa med klordioxid.  

 

1957 installerades en mesaugn och utsläppen av mesa till Byfjärden upphörde. Innan dess gick ca 500 kg 

mesa per ton sulfatmassa ut i Byfjärden där man även tippade muddermassor från kajer och inlopp.   

 

En ny massalinje för kampanjkörning av barr- lövvedssulfatmassa startade 1961 med kapacitet på 30 000 

ton, bleksekvens CEHHED. Linjen byggdes dock med tvättdiffusörer för oblekt massa vilket innebär 

fortsatt höga utsläpp av COD och BOD från svartlut.  

 

Övergång till landtransport och landlagring av ved 1965.  

 

Sedimenteringsbassänger togs i drift 1967/68, utsläppsvillkor på summa 5,2 ton ”fiber” per dygn. 

 

År 1967 startade sulfatlinje 3 och ett spånkokeri med bl.a. en filtertvätt som ersatte tvättdiffusörerna, två 

nya sodapannor (T3 och T4) och tre sedimenteringsbassänger. Blekeri med sekvens C(D)-E-H-D-E-D. 

Genom sedimenteringsbassängerna kan utsläppen av suspenderade ämnen beräknas ungefär halveras. Att 

flottning och sjölagring upphörde 1965 hade också rimligen stor betydelse för belastningen med 

barkmaterial och utlakade ämnen från bark i recipienten. Barktrumman kördes emellertid våt. 

 

Sulfitfabriken, som under hela sin livslängd släppte ut luten obehandlad, lades ned 1967 vilket ledde till 

mer än halverade specifika utsläpp av COD och BOD för utgående avlopp. De totala utsläppen minskar 

dock inte lika kraftigt beroende på att produktionen vid samma tid ökade. 

 

År 1977 startade en luftad damm och torr barktrumma installeras. Utsläppen av COD, BOD och 

akuttoxiska ämnen minskar.  
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1990-2014 

En ny barrvedsmassalinje byggdes 1990 med modifierad kokning, syrgasblekning, effektiv tvätt och 

spillhantering. Blekning med klor upphörde 1991 och bleksekvensen blev D-E/O/P-D-E-D. Den gamla 

barrvedsmassalinjen byggdes om för björksulfat. Linjen fick modifierad kokning till Kappatal ca 14 och 

blekerisekvensen var DEOPDED. En ”torr” barktrumma för björkved installeras. Även klorstegsavloppet 

förs till den luftade dammen. Från 1991 tillämpades ECF blekning på bägge linjerna. 

 

Ny indunstningslinje byggdes 1999 och 2003 en ny kausticering samt 2007 en ny mesaugn. År 2001 

installerades ett slutet system för det vatten som används i renseriet och 2005 ett nytt slutet sileri på 

björklinjen, effektivare tvätt. 2007 nytt talloljekokeri. 

 

Genom dessa åtgärder erhölls en fortsatt kraftig minskning av COD från nivån 25 000 ton/år i mitten av 

1980-talet till ca 7 000 ton/år i början av 2000-talet. Även AOX och BOD minskade kraftigt. 

 

Från år 2009 behandlas 55 – 65 % av avloppet från den luftade dammen i en kemisk flotationsanläggning. 

Genom detta och fortsatt processtrimning minskade utsläppen av COD, BOD, AOX och närsalter 

ytterligare. Utsläppen av kväve minskade från nivån 180 ton/år till ca 70 och av fosfor från ca 20 till ca 5 

ton/år mellan 1990 och 2014.  

7.3 Utsläpp till vatten – data 

Beräknade och mätta utsläpp, ton/år 

 

 
År 

Figur 7.1 Beräknade och uppmätta utsläpp från Iggesunds Bruk (blå symboler COD, röda BOD 

och gröna SÄ). COD symbolerna sammanfaller med SÄ symbolerna före 1920. 
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AOX - beräknade och mätta utsläpp, ton/år 
 

 
 År 

Figur 7.2 Beräknade och uppmätta utsläpp av AOX från Iggesunds Bruk.  
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7.4 Produktionsutveckling 

 
Produktion av massa och kartong, ton per år 
 

 
     År 

Figur 7.3 Produktion av kartong och alla typer av massa i Iggesunds Bruk. Grön symbol - 

slipmassa, röd symbol - sulfitmassa, blå symbol - sulfatmassa, violett symbol – 

kartong. 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020



IVL-rapport C 123 Miljösituationen i skogsindustrirecipienter  

 

38 

 

7.5 Viktiga händelser i utsläppsutvecklingen 

 
Figur 7.4 Viktiga händelser av betydelse för utsläppen till vatten från Iggesunds Bruk. 
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8 Vallviks bruk 

8.1 Brukets utveckling 

Sulfitfabriken i Vallvik startade i december 1908 och var byggd för en kapacitet av 15 000 ton/år. Veden 

flottades till sjön Marmen där den lagrades och fördes sedan med järnväg till fabriken där den 

knivbarkades. År 1911 utvidgades kapaciteten till ca 20 000 ton/år och efter 1915 producerades 21 000 

ton/år.  

 

En spritfabrik byggdes 1919 och utvidgades sedan flera omgångar (ca 1925, 1935, under kriget och 1953). 

Spritfabriken lades ned 1972. 

 

1924/25 gjordes investeringar för att höja massakapaciteten till 45 000 ton/år. Kring 1940 investerades i 

nya knivbarkmaskiner. 

 

Mellan 1940 och 1943 tillverkade Vallvik totalt ca 50 000 ton varav 30 000 ton fodercellulosa.  

 

Ett blekeri byggdes för hela produktionen, ca 70 000 ton/år, och togs i drift 1957 med sekvens CEHHD. 

 

Renseriet byggdes om 1966/68 om för att ta emot och hantera bilburen ved. Torr barkning i 

Cambiomaskiner infördes också.  

 

År 1973 installerades en sedimenteringsbassäng vid Vallviks Bruk som en första reningsåtgärd. 

 

Sulfitfabriken lades ned 1974. Under sulfitfabrikens hela driftstid fanns ingen indunstning eller 

förbränning av lut, avluten gick alltså direkt ut till recipienten, dock efter spritjäsning. 

 

Fabriken byggdes 1974 om till sulfatfabrik med nominell kapacitet 170 000 ton/år med kontinuerligt 

kokeri och blekeri med sekvensen CEHDED. Sedimenteringsbassäng, kondensatrening och hartskokeri. 

Syrgasblekning sattes in 1978 vilket även gav ännu bättre tvätt av svartlutsrester. 

 

År 1986 byggdes nytt renseri med ”torr” barktrumma. 

 

Projekt V90 genomfördes under perioden 1989/91 och innebar förbättrad tvätt, nytt syrgasblekeri, och 

slutblekning enligt ECF med sekvens D/(D+C)EDED. Kapaciteten ökades till 180 000 ton/år ECF massa. 

Blekeriet gjorde det möjligt att också bleka totalt klorfritt (TCF). Tillverkning av TCF massa startade 1991 

och av oblekta specialkvaliteter 1996. 

 

Kapacitetsökning till 185 000 ton genomfördes 1995. I samband med att sodapannan havererade 1998 

genomfördes reparationen så att man även kunde nå en kapacitetsökning till drygt 190 000 t/år. 

 

Vallvik producerade under 1990-talet ECF- och TCF-blekt massa samt oblekt specialmassa (extremt väl 

tvättad). Produktionen av TCF massa låg på nivån upp till 50 000 ton per år och av oblekt massa på nivån 

ca 25 000 ton/år. Produktionen av TCF massa upphörde under 2005 och produktionen av oblekt massa 

ökade upp mot ca 50 000 ton/år.   

 

År 2002/2004 installerades en tryckdiffusör och dubbelt syrgassteg.    
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En MBBR bioreaktor byggdes 2011 och startades upp 2012. Anläggningen behandlar inte alla avlopp. Vissa 

blekeriavlopp är slutna mot återvinningssystemet och tas i normalfallet om hand där. Vid obalanser går 

dock dessa avlopp direkt till recipienten.   

 

8.2 Utsläpp till vatten 

1908 – 1950 

Tillverkning av oblekt sulfitmassa utan förbränning eller återvinning av lut. Hög belastning av COD och 

BOD på recipienten. Veden lagrades i sjön Marmen och knivbarkades i Vallvik. Produktionen ökade från 

nivån 20 000 ton/år i början till 50 000 ton/år mot 1950. Under hela sulfitfabrikens drifttid har sprit 

tillverkats och kapaciteten har successivt höjts. Under 2 världskriget tillverkades fodercellulosa. 

 

Betydande utsläpp av BOD, COD och extraktivämnen. Troligen inte mycket utsläpp av bark och 

barkfragment i Vallvik (men i Marmen!). 

 

Utsläppen av COD ökar från ca 20 000 ton/år till ca 50 000 ton/år kring 1950. 

 
1950- 1990 

Ett blekeri för hela produktionen av sulfitmassa togs i drift 1957 och strax därefter ökades kapaciteten till 

60 000 ton/år. De specifika utsläppen av COD och BOD ökade och utsläpp av klorerat material tillkom. 

 

Ett nytt renseri byggdes 1966/68 för att ta emot och hantera bilburen ved. Torr barkning i 

Cambiomaskiner. Därmed begränsades fortsatt utsläppen av extraktivämnen från bark och barkfragment 

till recipienten. 

 

Sulfitfabriken lades ner 1974. Ingen indunstning eller förbränning av lut, avluten med högt innehåll av 

COD och BOD gick alltså direkt ut under hela drifttiden. Ingen sedimenteringsbassäng för SÄ fanns heller. 

Nedläggningen av sulfitfabriken medförde en mycket stor reduktion av den organiska belastningen på 

recipienten. 

 

Fabriken byggdes 1974 om till sulfatfabrik med kapacitet 150 000 ton/år. Blekeri med sekvens CEHDED. 

Fabriken utrustades med för dagen aktuell teknik för tvätt och spillsamling, sedimenteringsbassäng, 

kondensatrening och hartskokeri. Syrgasblekning sattes in 1977 (gav även ännu bättre tvätt) och 1986 ett 

nytt renseri med torr trumma. 

 
1990- 2014 

I början av perioden producerades ECF, TCF och oblekt massa i proportionerna 65/25/10 för att efter att 

produktionen av TCF massa upphört under 2005 bli ECF/oblekt 75/25. Avloppens sammansättning torde 

inte på avgörande sätt ha påverkats av denna justerade produktionsmix.  

 

Projekt V90 innebar förbättrad tvätt, minskade svartlutspill, effektivare syrgasdelignifiering och blekning 

utan elementärt klor. Med installation av tryckdiffusör och dubbelt syrgassteg år 2004 minskade utsläppen 

av COD och BOD ytterligare. 

 

Installationen av MBBR reaktorn ledde till ytterligare sänkningar av COD och BOD och från 1990 har 

utsläppen halverats till en nivå av 4 500 ton/år COD, 1200 ton/år BOD och ca 20 ton/år AOX. 

 

Utsläppen av kväve och fosfor har under perioden legat på 20 – 60 ton per år kväve och 10 till 20 ton per år 

fosfor. 
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8.3 Utsläpp till vatten – data 

Beräknade och uppmätta utsläpp till vatten, ton/år 

 
År 

Figur 8.1 Beräknade och uppmätta utsläpp från Vallviks Bruk (blå symboler COD, röda BOD och 

gröna SÄ). 

 
AOX - beräknade och uppmätta utsläpp, ton/år 

 
 År 

Figur 8.2 Beräknade och uppmätta utsläpp av AOX från Vallviks Bruk. 
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8.4 Produktionsutveckling 

Produktion av massa, ton/år 

 
 År 

 

Figur 8.3 Produktion av massa i Vallviks Bruk. Röda symboler oblekt sulfitmassa, mörkröda 

symboler blekt sulfitmassa, blå symboler blekt och oblekt sulfatmassa. 
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8.5 Viktiga händelser i utsläppsutveckling 

 
  

Figur 8.4  Viktiga händelser av betydelse för utsläppen till vatten från Vallviks Bruk. 
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9 Norrsundets bruk 

9.1 Brukets utveckling 

Sulfatfabriken startade 1925 med kapacitet 15 000 ton/år oblekt massa och man startade ytterligare en 

linje 1927 vilket gav produktionen 41 500 ton år 1929, fortfarande enbart oblekt massa. Ett blekeri för 

15 000 ton/år startade 1932 baserat på klorgas och hypoklorit.    

 

Blekeriet (först i Sverige på sulfatmassa) hade sekvensen CCCHHH och tvätt efter varje klorsteg för att 

avlägsna bildad HCl. Kapaciteten för blekt massa var ca 20 000 ton/år. Massalinje 3 byggdes några år 

senare med blekeri från början och totalkapaciteten för blekt massa var nu 40 000 ton/år. Produktionen 

1937 blev 42 000 ton. Under kriget tillverkade både Norrsundet och Hammarby viskosmassa. Tvättning i 

satsvisa diffusörer på dessa tidiga linjer 1-3 fram till de lades ned 1983.  

 

Ingen mesaugn fanns vid fabriken före 1964 – mesan deponerades i mesadammar. 

 

Redan ca 1945 hade man börjat bleka mindre mängder massa med klordioxid och 1951 startade man en 

fullstor anläggning för klordioxidtillverkning enligt metod Angel och Persson. År 1957 ökade produktionen 

till 60 000 ton/år och 1959 byggdes ett tredje blekeri.  

 

Kondensatormassa började tillverkas i slutet av 1940-talet i Norrsundet. För att avlägsna joner tvättades 

massan i flera steg med saltsyra. Provtillverkning av högalfamassa startade 1956 och från 1960 tillverkades 

sådan massa reguljärt med alkalibehandling och syratvätt. 

 

Omkring 1960 var produktionen ca 55 – 60 000 ton/år beroende på att man gått över till helkontinuerlig 

drift. Projekt ”130 000 årston” (ML 4 – massalinje 4) genomfördes 1965/66 och innebar bygge av en ny 

fiberlinje med kontinuerlig kokning, effektivare tvätt och ett nytt blekeri (CEHDED). Sedimenterings-

bassänger installerades liksom kondensatbehandling. Produktionen ökades till 135 000 ton/år.  

 

”Projekt 195 000 ton/år” genomfördes 1969/70 med mål att nå denna produktionsnivå men produktionen 

före 1983 nådde inte högre än 170 000 t/år. Nytt kontinuerligt hartskokeri installerades. Kondensat-

behandling tillkom 1974/76. 1975 byggdes också en barkpanna, innan dess hade barken deponerats eller 

gått till avlopp. 

 

1981/83 genomfördes projekt ”NB-83” och massalinje 5 (”ML 5”) innebar en ”ny” linje med en hel del 

utrustning från Hammarby sulfitfabrik, bl.a. kokaren. Blekeriet byggdes med syrgasblekning följt av stegen 

(C+D)-EO-D. Även massalinje 4 (”ML 4”) utrustades med syrgasblekning. En sedimenteringsbassäng för 

fiberrika vatten byggdes och de äldre bassängerna användes istället för fiberfattiga vatten. I samband med 

att ML 5 startades lades de gamla satsvisa linjerna ML 1 – 3 ned och all tillverkning av oblekt massa 

upphörde. 

 

1990/93 genomfördes en trimning till kapaciteten 290 000 ton/år. År 1992 infördes ECF blekning i bägge 

blekerierna och en luftad damm byggdes. 1998 sattes dubbla syrgassteg in. 

 

Bioreningen byggdes år 2001 om till en aktivslamanläggning med anaerob zon för kloratreduktion. Genom 

detta minskade utsläppet av COD från nivån 30 kg/ton till 13 kg/ton. En ny sedimentering för fiberfattigt 

avlopp byggdes. Det biologiska reningssystemet byggdes om på nytt år 2005. 
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Fabriken lades ner år 2008.  

9.2 Utsläpp till vatten - beskrivning 

1925- 1950 

Under denna period var sannolikt processutrustningens status ur miljösynpunkt ungefärligen oförändrad, 

dvs. tvättning i satsvisa diffusörer, ingen spillsamling, blekning med stor andel klor och hypoklorit. 

Produktionsökning från nivån 20 000 ton/år till ca 45 000 ton/år. Betydande utsläpp av COD och BOD 

och även AOX. Troligen också betydande utsläpp av extraktivämnen med svartlut och tallolja. Kniv-

barkning fram till 1937 därefter förbehandling i värmehus och efterföljande friktionsbarkning. All bark och 

utlöst substans spolades ut. En övergång till torr barkning i Cambio maskiner skedde 1969. År 1983 

installerades en ny barktrumma föregången av en upptiningstransportör.  

 
1950 - 1990 

Kondensatormassa tillverkades från 1960 vilket innebar höga utsläpp av COD och BOD samt sura avlopp 

från syratvättningen. Ökad andel klordioxid i satsades i blekningen från mitten av 1950-talet vilket ledde 

till minskade specifika utsläpp av AOX och lägre andel högklorerade ligninrester. 

 

Från 1966 tillkom ML 4 (massalinje 4) med Cambiobarkning, nytt blekeri, effektivare tvätt, 

kondensatbehandling och sedimenteringsbassänger. De specifika utsläppen av BOD, COD, AOX och SÄ 

minskade genom detta.  

 

1981 startade ML 5 med torr barktrumma, effektiv tvätt, spillsamling, syrgasblekning, ytterligare en 

sedimenteringsbassäng. ML 1 till 3 läggs ned. Fortsatt sänkning av de specifika utsläppen av COD, BOD 

och AOX, minskad toxicitet.  

 
1990 - 2008 

ECF blekning och en luftad damm tillkom 1992 och dubbla syrgassteg från 1996. År 2001 byggs 

bioreningen om till en aktiv slamanläggning och den byggs om ytterligare 2005. Dessa ändringar gör att 

från 1990 går COD ner från nivån 15 000 ton/år till drygt 4 000 ton/år och BOD från 3 000 till 150 ton/år. 

AOX minskar från nivån 450 ton/år till 25 ton. 

 

Avloppens akuttoxicitet torde ha minskat betydligt genom införande av syrgassteg och biologisk 

behandling av avloppen. 

 

Kväveutsläppen låg under perioden mellan 30 och 100 ton/år och av fosfor mellan 10 och 15 ton per år. 
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9.3 Utsläpp till vatten – data 

 
Beräknade och mätta utsläpp, ton/år 

 
 År 

Figur 9.1 Beräknade och uppmätta utsläpp från Norrsundets Bruk (blå symboler COD, röda BOD 

och gröna SÄ). 

AOX - beräknade och mätta utsläpp, ton/år 

  
 År 

Figur 9.2 Beräknade och uppmätta utsläpp av AOX från Norrsundets Bruk.  
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9.4 Produktionsutveckling 

Produktion, ton/år 

 
 År 

Figur 9.3 Produktion av massa i Norrsundets bruk. Blå symbol- blekt massa, röd symbol – oblekt 

massa.  
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9.5 Viktiga händelser i utsläppsutvecklingen 

 

 

Figur 9.4 Viktiga händelser av betydelse för utsläppen till vatten från Norrsundets Bruk. 
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10 Korsnäsverken 

10.1 Brukets utveckling 

Verksamheten startade i Karskär med ett sågverk som byggdes år 1899. En sulfitfabrik med kapacitet ca 

24 000 ton/år startade år 1910 och år 1912 var man uppe i kapacitet. År 1913 gjordes en smärre 

kapacitetsökning och 1914 tillverkades 28 000 ton. Massan tvättades i bingar. Knivbarkning av veden. Två 

kisugnar för koksyraberedning uppfördes 1916 och en spritfabrik 1918 som drevs fram till dess att 

sulfitfabriken stängdes 1968 med successivt ökad kapacitet. 

 

1925 installerades Wolffilter för fiberåtervinning från sulfitfabrikens sileri. 

 

En sulfatfabrik startade 1915 med diffusörtvätt (satsvis), lutindunstning enligt Sandberg – Sundblad och 

hartskokeri. 1916 tillverkades 17 000 ton och 1917 projekterad produktion eller 22 000 ton. Den första 

pappersmaskinen startade 1925 med kapacitet 4 500 ton/år. 

 

1929 hade sulfitfabriken en kapacitet av 42 000 ton/år och 1931 hade den byggts ut till en kapacitet av 

60 000 ton/år. 1941 gjordes försök med indunstning och förbränning av sulfitluten men försöken ansågs 

misslyckades och lades ner 1951. Ingen indunstning och förbränning så länge sulfitfabriken var i drift. 

 

1937 tillverkades 61 000 ton sulfitmassa och 37 000 ton sulfatmassa. Sulfatfabrikens kapacitet 1929 var 

35 000 ton/år och efter utbyggnad 1933/34 var kapaciteten 40 000 t/år.  

 

Ett sulfitblekeri enligt CEHH byggdes 1944. Från 1951 var hela sulfitproduktionen blekt och kapaciteten 

55 000 ton/år. Sulfitblekeriets sekvens utökades till CEHHD år 1952. Ett varmalkalisteg sattes in 1956 för 

framställning av viskosmassa.  

 

Ca 1950 uppfördes ett blekeri för halvblekt sulfatmassa med sekvens CEH. År 1954/55 tillkom ett nytt 

sulfatblekeri enligt CEHHD med kapacitet 20 000 ton/år och 1971 omkopplades blekeriet till CEHDD med 

kapacitet ca 70 000 ton/år.  

 

Sulfatfabriken byggdes ut successivt, åren 1948/52 till kapacitet 55 000 t/år, åren 1957/59 utbyggnad till 

115 000 t/år och åren 1960/62 till 130 000 t/år. Hela denna utbyggnad gjordes med satsvisa kokare och 

diffusörtvätt. Då byggdes även ett tallblekeri för 50 000 ton/år med sekvens CEHDED och björkblekeri för 

30 000 ton/år med samma sekvens.  

 

Våtbarkning i trumma installerades 1949 för sulfitlinjen, dessförinnan hade man knivbarkning och 

liknande som inte gav stora utsläpp till vatten av barkfragment och utlösta extraktivämnen.  Barken från 

knivbarkning eldades sannolikt. 

 

Ett Waco filter installeras 1954 för rening av sileribakvatten från sulfitfabriken. 

 

En ny sulfatlinje byggdes 1968 med kapacitet 175 000 t/år som ersatte sulfitfabriken som lades ned samma 

år. Linjen hade kontinuerlig kokare och effektiv tvätt och samtidigt byggdes en mesaugn och två 

sedimenteringsbassänger. 

 

1970 byggdes ett nytt renseri för landburet virke med torr trumma och barkpressar. Flottningen lades ned.  
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År 1973 tillkom en ny sulfatlinje med kontinuerlig kokare som ersatte de gamla sulfatlinjerna.  

 

En kvicksilverbaserad kloralkalifabrik anlades i Karskär åren 1956/57 och 1977 byggde man en linje med 

diafragmaceller. Den kvicksilverbaserade tillverkningen lades ned 1982. 

 

1983 byggdes den luftade dammen. Dammen byggdes i en tidigare anlagd utloppsdamm och i samband 

med bygget gjordes en större muddring av kvicksilverkontaminerat slam. 

 

År 1986 gjordes en utbyggnad i sulfatfabriken till 550 000 t/år varvid de gamla linjerna moderniserades 

och en ny linje tillkom med en kontinuerlig tvåkropps, hydraulisk kokare anpassad för modifierad kokning, 

syrgasblekning, effektiv tvätt, och slutblekning med D/CEODD. 

 

1990 lades kvarvarande delar av äldre blekeri ned och användningen av elementärt klor vid blekning 

upphörde helt (ECF blekning).  

 

Åren 1996/98 infördes torrbarkning på den stora renserilinjen, de två mindre linjerna hade fortfarande 

våtbarkning. Filtrat från barkpressarna i den linjen återfördes till kokerisystemen. Från 2003 finns 

kapacitet att barka allt virke torrt. 

 

Under perioden 1998 – 2000 slöts bakvattensystemet kring ett tidigare öppet tvättfilter i blekeriet och 

bakvattensystemen i de oblekta silerierna vilket minskade både utsläppen av COD och 

vattenförbrukningen.  

 

2010 installerades en ny indunstningsanläggning med ökad kapacitet och förbättrad kondensatrening. 

 

Ett pappersbruk startades 1925 med produktion av 4 500 ton/år kraftpapper på PM 1. År 1944 byggdes 

maskinen om till en kapacitet av ca 16 000 ton/år. År 1953 byggdes PM 2 och kapaciteten kraftpapper 

ökade till totalt ca 60 000 ton/år. 

 

En MG maskin (PM 3) byggdes 1961 för blekt och oblekt omslagspapper med kapacitet 20 000 ton/år. 

Åren 1963/64 gjordes en stor ombyggnad och utvidgning på både PM 2 och PM 3 till en kapacitet av 200 

ton/d (ca 70 000 ton per år) varefter den sammanlagda kapaciteten uppgick till ca 85 000 ton/år. 

 

År 1968 byggdes PM 4 som var en säckpappersmaskin med kapacitet 100 000 ton/år och 1976 byggdes PM 

5 som kunde göra både kartong och säckpapper (kapacitet ca 130 000 ton/år). 1984 byggdes PM 4 om för 

att även den skulle kunna göra både kartong och säckpapper. Fram till 2014 byggdes både PM 4 och 5 om i 

flera omgångar med inriktning både på produktkvalitet och kapacitet.    

10.2 Utsläpp till vatten - beskrivning 

1910 - 1950 

Tillverkning av oblekt och blekt sulfitmassa utan återvinning samt av oblekt sulfatmassa med diffusörtvätt, 

indunstning och återvinning samt hartskokeri. Begränsade utsläpp av barkfragment och extraktivämnen 

från bark genom knivbarkningen. Höga utsläpp av COD, BOD och fiber framförallt från sulfit-

tillverkningen, viss reduktion av extraktivämnen från sulfatkoket genom att hartskokeri fanns från början. 

Blekning av delar av produktionen av sulfitmassa från 1944.   

 

Spritfabriken minskar något utsläppen av COD och BOD från sulfitfabriken. 
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Utsläppen av främst COD och BOD fördubblas under perioden. Under andra världskriget minskar 

utsläppen kraftigt på grund av minskad produktion.  

 
1950 – 1980 

Våtbarkning från 1949 och fram till mitten av 1990-talet. Hela sulfitproduktionen blektes från 1951 och 

under en period från år 1956 tillverkades viskosmassa. Ingen indunstning eller förbränning av sulfitluten 

utan all avlut gick ut till recipienten. Viss fiberrening av sulfitbakvatten från 1954. Sulfitfabriken lades ned 

1968. 

 

Kloralkalifabriken med kvicksilverceller startade 1957, utvidgades med membranceller 1977 och den 

kvicksilverbaserade tillverkningen lades ned 1982. Den membranbaserade tillverkningen lades ned 1990. 

 

Blekning av en del av sulfatmassan påbörjades ca 1950 och utökades sedan successivt. Tvättningen av 

sulfatmassan skedde i satsvisa diffusörer fram till 1968 då en del av produktionen övergick till en ny linje 

med effektivare tvätt. 1973 tillkom ännu en sulfatlinje och nu fasades de gamla kokerilinjerna ut. 

 

1968 installerades sedimenteringsbassänger för fiberavskiljning.    

 

Produktionen av både av oblekt och blekt sulfatmassa ökade i flera steg under perioden.   

 

Från 1950 till 1965 fördubblas på nytt utsläppen av COD och BOD men minskar sedan fram till 1980 till en 

nivå som var lägre än utsläppen vid fabrikens start.  

 
1980 - 2014   

En luftad damm byggdes 1983 som gav minskade utsläpp av COD, BOD och akut toxiska ämnen. 

 

1986 byggdes en ny linje för blekt massa med möjlighet till modifierad kokning, effektiv tvätt, 

syrgasblekning och slutblekning med D/CEODD. Minskade utsläpp av COD från ”svartlut” och minskade 

specifika blekeriutsläpp. 

 

Från 1990 sker all produktion av blekt massa med ECF blekning utan elementärt klor och 

kloralkalifabriken läggs ned. 

 

Under 1996/98 infördes torrbarkning på den stora renserilinjen, de två mindre linjerna hade fortfarande 

våtbarkning. Filtrat från barkpressarna i den stora linjen återförs till kokerisystemen. Minskade utsläpp av 

extraktivämnen från bark. 

 

Kring år 2000 slöts bakvattensystemen kring ett tidigare öppet tvättfilter och i de oblekta silerierna vilket 

minskade både utsläppen av COD och vattenförbrukningen. 2010 installerades en ny 

indunstningsanläggning med ökad kapacitet och förbättrad kondensatrening. Dessa åtgärder minskade 

ytterligare utsläppen av svartlutssubstans. 

 

Utsläppen av akuttoxiska ämnen torde ha minskat kraftigt från det att den luftade dammen byggdes och 

vidare när den nya indunstningen med bättre kondensatrening tillkom. På 2010-talet ligger COD utsläppen 

på nivån 10 000 ton/år. 
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10.3 Utsläpp till vatten – data 

 
Beräknade och uppmätta utsläpp, ton/år 

 
 År 

Figur 10.1 Utsläpp till vatten från Korsnäs. COD - blå symbol, BOD – röd symbol, suspenderat 

material grön symbol. 

 
AOX - beräknade och uppmätta utsläpp, ton/år 

 
 År 

Figur 10.2 Utsläpp av AOX från Korsnäsverken. 
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10.4 Produktionsutveckling 

Produktion av papper och massa, ton/år 

 
      
     År 

Figur 10.3 Produktion av papper och massa i Korsnäs. Violett symbol - papper och kartong, blå 

symbol – blekt och oblekt sulfatmassa, röd symbol – blekt och oblekt sulfitmassa.  
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10.5 Viktiga händelser i utsläppsutvecklingen 

 

 

Figur 10.4 Viktiga händelser av betydelse för utsläppen till vatten från Korsnäsverken. 
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11 Grycksbo pappersbruk 

11.1 Brukets utveckling 

Grycksbo startade som ett handpappersbruk år 1741 med en tillverkning av ca 1000 ris om året. År 1785 

hade alla stampar ersatts med holländare (”valtzar”). Mellan 1760 – 1790 tillverkades 2000 – 3000 ris om 

året (1 ris = 500 ark och 1 ris tryckpapper ca 3 kg) alltså ca 5 - 10 ton/år. Grycksbo handpappersbruk 

tillverkade huvudsakligen tryck och skrivpapper. I början av 1800-talet tog man upp tillverkning av 

filterpapper och även av tjärad takpapp 1815. Under handpappersbrukets sista tid tillverkades ca 6 – 7000 

ris om året (ca 20 ton/år). 

 

Den första pappersmaskinen i Grycksbo byggdes 1836 och tillverkningen ökades då till ca 20 000 ris per år 

(ca 60 ton).  

 

Cirka 1890 köptes en begagnad PM från Holmen och en ny PM1 från England. 1896 installerades PM 2 och 

PM 3. 

 

En slipmassalinje byggdes ca 1870 för egen användning men man köpte även slipmassa liksom kemisk 

massa. Slipmassatillverkningen sägs aldrig ha spelat någon större roll. 

Inköpt oblekt, sulfitmassa blektes (sannolikt med klorkalk) i eget blekeri som byggdes på 1890-talet. 

 

En sulfatfabrik byggdes 1896 för att ge råvara till kraftpapper. Fabriken byggdes om 1925 – 1929. Massan 

hade tidigare tvättats i kokarna men i samband med ombyggnaden installerades satsvisa diffusörer. 

Kokeriets kapacitet fördubblades genom ombyggnaden från 3 000 till 7 000 ton per år. Sulfatfabriken 

lades ned 1953. 

 

Ett nytt blekeri byggdes 1905. 

 

En råvattenrening byggdes 1911 och utvidgades 1915 

 

En sulfitfabrik med blekeri startades 1915, kapaciteten översteg Grycksbos eget behov och en del av massan 

torkades och såldes. 1919 – 1924 byggdes ett nytt blekeri med klorgasblekning. 

 

Indunstning och förbränning av sulfitlut byggdes under andra världskriget och sulfitfabrikens kapacitet var 

efter kriget ca 15 000 ton/år. Ytterligare en kokare installerades ca 1955 vilket gav kapaciteten 20 000 

ton/år blekt massa. 1961 – 1963 byggdes ett nytt blekeri. Indunstningen byggdes ut med Lockmankolonn 

1967. Sulfitfabriken lades ned 1975. 

 

Efter år 1975 hade man således ingen egen massatillverkning utan all massa köptes. 

Under perioden 1961-66 användes 550 kg fenylkvicksilver för slembekämpning och 230 kg för 

impregnering. 

 

Sedimenteringsbassänger installerades ca 1965. 

Biologisk rening infördes hösten 1993 och bestod av en suspenderad biobädd med en reduktionsgrad för 

BOD7 respektive COD på ca 90 % och 60 %. Till bioreningen doseras närsalter i form av kväve och fosfor 

för att optimera reningseffekten.  
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Den biologiska reningen kompletterades med en anläggning för fällning och flotation som togs i drift 

hösten 1998. Anläggningen för fällning och flotation består av två parallella linjer dimensionerade för ett 

avloppsvattenflöde på 9 m3/min. Som fällningskemikalie används polyaluminiumklorid i kombination 

med polymer.  

 

Ett antal pappersmaskiner har byggs, byggts om och ställts av vid Grycksbo eller i sammanfattning: 

 

1836 PM 1 från Bryan Donkin, UK 

1889 ny PM 1 från Bertram, UK, byggs om till torkmaskin 1914 

1895 PM 2 Bently-Jackson, UK 

1895 PM 3 begagnad maskin från Hellefors. Skrotas 1954 

1904 PM 4 Füllnerwerke, DE. Skrotas 1954 

1914 nyaste PM 1 från Füllnerwerke, DE 

1916 PM 5 begagnad maskin från Rydö bruk 

1928 PM7 KMW med successivt ökad kapacitet till 50 000 ton/år  

1937 PM 9 KMW med successivt ökad kapacitet till 55 000 ton/år 

1957 PM 10 KMW med kapacitet 160 000 ton/år 

11.2 Utsläpp till vatten - beskrivning 

1835 - 1915 

Utsläppen till vatten av organisk substans mätt som COD och BOD var under perioden låga genom låg 

produktion av både papper och slipmassa. När sedan sulfatfabriken byggdes och framförallt när 

sulfitfabriken startade ökade utsläppen mycket kraftigt. 

År 1915 låg utsläppen på nivån 8 000 ton COD, 2 000 ton BOD och 500 ton fiber per år. 

 
1915 - 1975  

Produktionen av sulfat och sulfitmassa ökade kraftigt under perioden och därmed utsläppen. 

Sulfatfabriken byggdes om ca 1930 och tvättningen av oblekt massa förbättrades och därigenom minskade 

de specifika utsläppen av organiskt material inklusive extraktivämnen. Sulfitfabriken införde 

lutindunstning och -bränning ca 1945 vilket ytterligare minskade utsläppen. 

 
Den högsta utsläppsnivån beräknas ha uppnåtts ca 1930 med över 15 000 ton COD, över 4 000 ton BOD 

och nära 2 000 ton fiber per år. Till 1950 hade utsläppen av COD och BOD halverats medan utsläppen av 

suspenderat material beräknas ligga kvar på nivån 2 000 ton/år. Utsläppen av suspenderat material 

bedöms minska kring 1965 (när sedimenteringsbassänger installerades) och efter 1975 när sulfitfabriken 

stängts minskade utsläppen av COD och BOD radikalt.  

 
1975 - 2014 

Efter att den externa reningen byggts och byggts ut ligger utsläppen på 2000-talet på nivån 100- 150 ton 

COD per år, 10 – 15 ton BOD och 25 – 50 ton suspenderat material. Utsläppen av organiskt material ligger 

således på nivån 1 % av vad de var som högst. I och med att tillverkningen av kemisk massa upphört ligger 

utsläppen av vedegna extraktivämnen på en nivå nära 0.  
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11.3 Utsläpp till vatten – data 

Beräknade och uppmätta utsläpp, ton/år 

 
    År 

Figur 11.1 Beräknade och mätta utsläpp från Grycksbo pappersbruk. Blå symbol – COD,  

röd symbol – BOD, grön symbol – SÄ. 

 
AOX - beräknade och uppmätta utsläpp, ton/år 

 
 År 

Figur 11.2 Beräknade och mätta utsläpp av AOX från Grycksbo pappersbruk.  
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11.4 Produktionsutveckling 

 
Produktion, ton/år 

 
 År 

Figur 11.3 Produktion av papper (violetta symboler), sulfatmassa (blå symboler) och sulfitmassa 

(röda symboler) i Grycksbo pappersbruk.  
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11.5 Viktiga händelser i utsläppsutvecklingen 

 

Figur 11.4 Viktiga händelser av betydelse för utsläppen till vatten från Grycksbo pappersbruk. 
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12 Frövifors bruk 

12.1 Brukets utveckling 

Ett sliperi anlades 1889 med två slipstolar och två kalorifärer (torkar) med kapacitet 9 ton per dygn 50-ig 

% massa. Produktionen blev 600 ton (sannolikt våt) massa första året. 1891 anlades ett pappersbruk och i 

slutet av 1892 producerades det första pappret. I början låg produktionen på 3 – 4 ton tidningspapper per 

år. 1901 installerades ytterligare en pappersmaskin PM 1 (den gamla döptes om till PM 2). 1907 byggdes 

PM 3. PM 4 kördes igång 1911. 

 

1901 byggdes sliperiet ut med en ytterligare en slipstol och utrustning för basning. 1905 producerades 2 

000 ton våt massa. Driften i sliperiet lades ned 1916. 

 

1902 byggdes en sulfatfabrik med fem kokare och fyra diffusörer. Produktionen var i början 5 – 6 000 ton 

per år och ökade successivt till nivån knappt 10 000 ton per år under 1930-talet. Mesan deponerades 

och/eller gick ut till recipienten fram till 1954 då en mesaugn installerades. 

 

1911 tillverkades 6 489 ton papper och 5 695 ton massa och 1940 ca 9 000 ton av vardera.  

 

1941 byggdes sulfatfabriken ut till en kapacitet av 30 000 ton/år och 1958 ökades kapaciteten i 

sulfatfabriken till 60 000 ton/år vilken uppnåddes 1960. År 1970 gjordes en ny kapacitetsökning till 

130 000 ton per år med en Kamyrkokare (de satsvisa kokarna var kvar). I den utökade fabriken 

installerades olika typer av miljöteknik som spillsamling, kondensatrening, effektivare tvätt mm. År 1978 

var sulfatmassakapaciteten 145 000 ton/år.  

 

Ca 1950 satte man in ett WACO filter för fiberåtervinning. Även dessförinnan fanns utrustning för 

fiberåtervinning (”fibertorn”). Fabriksavloppet gick ut via ett dike till recipienten och passerade förbi 

mesadeponin. 

 

1972 byggdes en luftad damm och år 1997 byggdes den om till en LAS. En MBBR anläggning startades 

2014 för rening av blekerifiltrat.  

 

En kartongmaskin, KM 5, togs i drift 1981 med en kapacitet av 160 000 ton/år. 

 

1991 producerades 210 000 ton kartong och 190 000 ton oblekt massa. År 1997 ökades kapaciteten för 

kartong till 350 000 ton/år och ett blekeri baserat på syrgas och peroxid med återföring av avloppen 

installerades.  

 

År 2002 ersattes det gamla satsvisa kokeriet med nya kokare och år 2004 var massakapaciteten 250 000 

ton/år. Det gamla kokeriet revs 2008 och ett nytt talloljekokeri installerades.  

 

12.2 Utsläpp till vatten - beskrivning 

1890-1945 

Under perioden var tillverkningen av mekanisk massa och sulfatmassa låg och därmed var även de totala 

utsläppen av organiskt material låga. Dålig tvättning och ingen utvinning av tallolja  gjorde att utsläppen 
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innehöll hög andel vedegna extraktivämnen i tillägg till COD och BOD. Utsläppen beräknas ha legat på 

nivån 2 000 ton COD per år, 500 ton BOD och 500 – 1 000 ton suspenderat material per år.  

 
Frövi har rapporterat data för årsutsläpp av ”BOD” (sannolikt BOD5 åtminstone fram till ca 1970) från 1901 

fram till idag. Även om man för perioden fram till 1970 räknar upp till BOD7 är siffervärdena låga och 

motsvarar 30 – 40 kg BOD/ton produkt (medelvärde för produktion av papper/kartong och massa). Dessa 

siffror har använts i redovisningen här.     

 
1945 - 1970 

Under denna period ökade produktionen av massa nära 15 gånger och produktionen av papper 

fördubblades. Några egentliga miljövårdsåtgärder vidtogs inte utöver att man kan anta att 

tvätteffektiviteten och återtagningen av svartlut ökade under perioden, WACO filtret för fiberavskiljning 

kan som bäst antas ha gett ca 50 % reduktion av totalutsläppen av suspenderat material.  

 

Utsläppen av COD beräknas ca 1970 som mest ha nått nivån ca 30 000 ton per år, BOD 1 500 ton och 

suspenderat material 2 500 ton. Inga utsläpp av AOX har förekommit från Frövifors eftersom ingen 

klorbaserad blekning har funnits.  

 

Under 1960-talet och tidigt 1970-tal arbetade Frövifors systematiskt med att på olika sätt minska 

utsläppen från sulfatprocessen bl.a. genom att installera system för spillsamling och återföring av 

svartlutsspill.  

 
1970 - 2014 

Den nya sulfatlinjen och installationen av den luftade dammen ledde till en kraftig minskning av utsläppen 

1970 – 1972. Från den höga nivån ca 1970 gick utsläppen i tidigt 1970-tal ned till nivån lägre än 5 000 ton 

COD/år, 750 ton BOD och 1 500 ton suspenderat material. Utsläppen har sedan fortsatt ned bland annat 

genom att den luftade dammen byggts om till LAS och att blekerifiltratet behandlas i en MBBR från 2014. 

Utsläppen ligger i nuläget på nivån 1 500 ton per år COD, knappt 100 ton BOD och 300 ton suspenderat 

material d.v.s. ungefär samma nivå som 1905 – 1910. 

 

Utsläppets karaktär har under perioden också ändrats genom att tvättförlusten minskat, spillen sänkts och 

tallolja effektivt utvinns.    
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12.3 Utsläpp till vatten – data 

 
Beräknade och uppmätta utsläpp, ton/år 

 
 År 

Figur 12.1 Beräknade och uppmätta utsläpp från Frövifors Bruk (blå symboler COD, röda BOD  

och gröna SÄ). 
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12.4 Produktionsutveckling 

 
Produktion av massa och papper/kartong, ton/år 

 
 År 

 

Figur 12.2 Produktion av papper/kartong och massa i Frövifors Bruk. Violetta symboler papper 

och kartong, gröna symboler mekanisk massa och blå symboler sulfatmassa (mellan år 

1900 och 1955 är årsproduktionen av sulfatmassa och papper nästan densamma). 
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12.5 Viktiga händelser i utsläppsutvecklingen 

 

Figur 12.3 Viktiga händelser av betydelse för utsläppen till vatten från Frövifors Bruk. 
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13 Skoghalls bruk 

13.1 Brukets utveckling 

I närheten av Skoghallsbrukets område har sedan 1800-talets slut funnits flera sågar bl.a. 

Uddeholmsbolagets ångsåg. Ångsågen flyttades 1913 till Skoghallsverkens nuvarande fabriksområde. 

 

I slutet av 1917 togs sulfitfabriken i Skoghall i drift och den var redan från början försedd med blekeri 

(blekholländare med klorkalk). 1919 var produktionen 11 000 ton, varav dock bara en mindre del blekt, och 

1929 var den 24 000 ton.  Från 1923 tillverkade man regelbundet viskosmassa och 1931 utgjorde den 

produktionen ca 65 % av den totala tillverkningen. Flerstegsblekning utvecklades ca 1930. Efter 1937 var 

produktionen ca 50 000 ton/år.  

 

1956 byggdes ett nytt sulfitkokeri och 1960 var produktionen 70 000 ton blekt pappers- och viskosmassa. 

Bleksekvensen var DEDH. Man gick 1971 över till kokning med Na bas, indunstning och återvinning. 1986 

lades sulfitfabriken ned. 

 

Sulfatfabriken i Skoghall kördes igång i slutet av år 1919 och år 1920 var produktionen 18 620 ton och 24 

840 ton 1922. Redan från start hade man en för tiden modern indunstningsanläggning och tvätt i 

diffusörer. Efter att man installerat ytterligare två kokare ökade produktionen till närmare 30 000 ton/år i 

slutet av 1920-talet. Ett blekeri byggdes 1933 med sekvensen HCEH. 1937 var produktionen uppe i 50 000 

ton. Med effektiv blekning började man tillverka viskoscellulosa även från sulfatmassa i början av 1930-

talet och Alphacel massan introducerades 1934.  

 

Både sulfat och sulfitproduktion kunde under 2 världskriget bedrivas med nära full kapacitet fram till 

1943. 

 

1945 började man i en ny linje tillverka förhydrolyserad sulfatmassa Cordicel. Linjen utvidgades kraftigt 

1952 och i slutet av 1950-talet fanns tillsammans 20 kokare för denna produktion. Vid mitten av 70-talet 

var produktionen ca 50 000 ton förhydrolysmassa. 

 

Först 1955 installerades den första mesaugnen i Skoghall, tidigare gick mesan till ”deponi” eller ut i 

Vänern. 

 

Klordioxidblekning introducerades i Skoghall 1956 i det då nybyggda sulfitblekeriet och en ny bleklinje för 

sulfatmassa med kapacitet 250 ton/d (ca 75 000 ton/år) startade 1962.  

 

1969 byggdes en ny sulfatlinje med kontinuerlig kokning och vid mitten av 1970-talet var produktionen på 

denna linje ca 200 000 t/år massa. 1979 lades sulfatkokeriet för tillverkning av förhydrolysmassa ned. 

1992 installerades ett syrgasblekeri i sulfatlinjen och samtidigt övergick man till ECF blekning utan 

elementärt klor. 1996 byggdes ett nytt blekeri.  

 

Veden flottades, sjölagrades och knivbarkades fram till 1934 då man istället övergick till våtbarkning i 

trummor. År 1964 byggdes ett renseri för landtransporterad ved och från ca 1972 har man helt övergått till 

torrbarkning. 
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Cirka 1971 installerades sedimenteringsbassänger och en luftad damm startade 1989. Den luftade dammen 

byggdes ut 1994 och utrustning för kemisk fällning installerades. Den luftade dammen fick förstärkt 

luftning 2001. 

 

1996 byggdes en CTMP linje. År 2005 installerades utrustning för indunstning och förbränning av en del 

av CTMP avloppet och 2006 detsamma för barkpressvatten. Från år 2006 fördes även en del av avloppet 

från renseriet till indunstning och bränning, resterande del till luftad damm och kemisk fällning.   

 

En ny sodapanna och indunstning togs i drift 2005. 

 

En spritfabrik startades 1918 och en anläggning för tillverkning av eter 1919.  

 

Kloralkalifabriken kördes igång 1918 och producerade fram till 1929 klorkalk och därefter även klor. 

Tillverkning av trikloretylen startade 1933. År 1978 kompletterades kvicksilvercellerna med till membran 

celler och 1989 stängdes de sista Hg cellerna. Klortillverkningen upphörde helt 2009. Man har tillverkat 

monoklorättiksyra, trikloretylen, klorkalk, saltsyra, natriumhypoklorit, järnklorid, växtskyddsmedel och 

PVC plast (monomer). 

 

Brukets första pappersmaskin togs i drift 1923 och köptes begagnad från Emsfors bruk.  Den lades ned 

1997. De övriga pappers- och kartongmaskinerna är: 

 

PM 2 startade 1930 och lades ned 1980 

PM 3 startade 1932 och lades ned 1997 

PM 4 startade 1945 och lades ned 1986 

PM 5 startade 1969 

KM 7 startade 1977 

KM 8 startade 1996 

13.2 Utsläpp till vatten - beskrivning 

1920 -1965 

Ökad produktion och ungefär oförändrad miljöstandard i sulfit och sulfatfabriker medförde kraftigt ökade 

totalutsläpp. Den högsta, beräknade utsläppsnivån inträffade 1960 - 1970 med en COD nivå på ca 165 000 

ton per år, BOD på 40 000 ton och suspenderat material på nära 20 000 ton per år. 

 

Även de beräknade specifika utsläppen var höga genom produktion av viskosmassa på både sulfit- och 

sulfatlinjerna. Tillverkningen av etanol bidrog till att i någon mån hålla nere utsläppen.   

 

Mesa deponerades eller släpptes ut i sjön fram till dess att den första mesaugnen byggdes 1955. Utsläpp 

torde även ha kommit från tillverkning av CMC och andra organiska ämnen inklusive klororganiska 

sådana. 

 

Under hela perioden drevs klor-alkalifabriken med kvicksilverceller och med betydande utsläpp av 

kvicksilver. 

 

Delar av produktionen blektes redan från fabrikens start med åtföljande utsläpp av klorerade föreningar 

och delvis högklorerade eftersom man använde klor och hypoklorit. 

 
Veden sjölagrades och barkades vått under perioden.  
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Från ca 1970 minskar utsläppen av COD och BOD brant fram till ca år 1990 varefter minskningstakten 

avtar. 

 
1965 - 1990  

1969 startade en ny sulfatlinje med troligen avsevärt bättre miljöstandard än de befintliga. 

Sedimenteringsbassänger installerades 1971 och samma år gick man över till Na-bas i sulfitfabriken med 

återtagning av luten. Den sammanlagda effekten av dessa förändringar var att både utsläppen av organisk 

substans (COD, BOD, extraktivämnen) och suspenderat material minskade kraftigt på tidigt 1970-tal. 

 

1979 lades de gamla linjerna för tillverkning av förhydrolyserad sulfatmassa ner och 1986 sulfitfabriken. 

Även dessa förändringar resulterade i betydande sänkningar av både de totala och specifika utsläppen av 

COD och BOD. 

 

Den luftade dammen för behandling av avloppen som startade 1989 medförde en fortsatt reduktion av 

utsläppen. Dammen minskar också avloppens akuttoxicitet.  

 

År 1989 stängdes de sista Hg cellerna i klor-alkalifabriken. 

 
1990 - 2014 

Genom det syrgasblekeri som installerades 1992 och övergången till ECF blekning utan elementärt klor 

samma år minskade utsläppen av klorerad substans. 

 

1994 byggdes den luftade dammen ut och kemisk fällning installerades. Den luftade dammen fick förstärkt 

luftning 2001. 

 

1996 byggdes en CTMP linje som ökade belastningen på reningen men år 2005 installerades utrustning för 

indunstning och förbränning av en del av CTMP avloppet och 2006 detsamma för barkpressvatten. Från år 

2006 fördes även en del av avloppet från renseriet till indunstning och bränning, resterande del till luftad 

damm och kemisk fällning. Genom dessa åtgärder begränsades utsläppen av COD/BOD men även av 

toxiska ämnen. 

 

Från år 1990 har utsläppen av COD minskat från nivån 20 000 ton per år till under 10 000 ton, BOD 

utsläppen från 6000 ton till 1 500 ton. Utsläppen av kväveföreningar har gått ner från nivån 200 ton till ca 

100 och av fosfor från ca 15 mot 10 ton/år. 
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13.3 Utsläpp till vatten – data 

 
Beräknade och mätta utsläpp, ton/år 

 
 År 

 

Figur 13.1 Beräknade och uppmätta utsläpp från Skoghall (blå symboler COD, röda BOD och 

gröna SÄ). 

 

 

Beräknade och mätta utsläpp av AOX, ton/år 

 

Figur 13.2 Beräknade och uppmätta utsläpp av AOX från Skoghall. 
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13.4 Produktionsutveckling 

 
Produktion, ton/år 

 
 År 

Figur 13.3 Produktion av massa, papper och kartong i Skoghall. Papper och kartong – violett, 

sulfatmassa – blå, sulfitmassa – röda, CTMP – grön. 
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13.5 Viktiga händelser i utsläppsutvecklingen 

 

Figur 13.4 Viktiga händelser av betydelse för utsläppen till vatten från Skoghalls bruk. 
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14 Mönsterås bruk 

14.1 Brukets utveckling 

Fabriken togs i drift i slutet av 1958. Fabriken hade två produktionslinjer med kontinuerliga kokare med 

efterföljande filtertvätt och med nominell kapacitet på sammanlagt 70 000 ton/år. Redan vid planeringen 

av bruket var miljöfrågorna aktuella och stora krav ställdes för att få tillstånd att bygga fabriken, eftersom 

havet utanför bruket var mycket känsligt och fiskeintressena var stora.  

 

Från start 1958 användes hypoklorit samt klorgas som blekkemikalier och efter något år började man med 

att tillsätta S02 vatten. Bleksekvenser: HHCE och CEHEH, alltså ingen klordioxidblekning. Den 

ursprungliga fabriken hade en rund sedimenteringsbassäng för fiberavskiljning och ytterligare två 

rektangulära sedimenteringsbassänger installerades 1964. 

 

1961 fick man tillstånd att tillverka 140 000 ton/år och utbyggnaden till den kapaciteten var klar 1964. 

Etapp tre invigdes 1970 och den slutliga kapaciteten var 185 000 ton. 

 

Mönsterås producerade enbart barrvedssulfatmassa med i början en stor andel oblekt massa och från ca 

1970 en stor andel blekt. Fabriken hade fram till 1979 sedimenteringsbassänger, ingen biologisk rening, 

och utsläpp via tub i havet. 

 

År 1979 lades det gamla bruket ned och det nya bruket startade. Det nya bruket hade en kapacitet på 

300 000 ton/år blekt sulfatmassa på barrved. En massalinje med kontinuerlig kokare, slutet försileri, 

oxygensteg, bleksekvens O(C+D)EDED. Indunstningen hade 6 steg med kondensatsegregering och de mest 

förorenade kondensaten fördes till reningskolonn. 

 

I processen byggdes spillsamlingssystem, pumpgropar med ledningsförmågemätare och återföring av spill. 

Kontroll av kyl- och tätningsvatten med ledningsförmåga och spillåterföring i talloljekokeriet. År 1979 

kompletterades externreningen med en försedimentering, luftad damm samt en eftersedimentering. Den 

luftade dammen byggdes genom invallning av en havsvik söder om hamnen och öster om befintlig 

sedimenteringsbassäng. Delar av det sura avloppet från blekeriet leddes inledningsvis vid sidan av den 

luftade dammen.  

 

Mönsterås började producera lövvedsmassa år 1982 och 1987 ändrades bleksekvensen till OD/(C+D)EOPD 

EP D. År 1991 inleddes försök med tillverkning av TCF massa, främst på lövved, med syrgas och peroxid 

som blekkemikalier och år 1992 börjar man tillverka TCF massa blekt med ozon, syrgas och peroxid (”Z 

massa”). Från 1993 användes ingen elementär klor i blekeriet. Lövvedsmassan tillverkades helt utan 

klorhaltiga kemikalier, bleksekvens: OQQPZQP. Bleksekvens med klordioxid: OD(EOP)DEPD. År 1994 

byggdes ett nytt syrgasblekeri och sedan december 1994 är all massa TCF-blekt Bleksekvens: 

OQ(OP)ZQ(PO). 

 

1996 invigdes en utbyggnad till 550 000 ton/år kapacitet. År 1998 byggdes den luftade dammen om till en 

LAS.  

 

År 1999 gjordes en utbyggnad till 750 000 ton/år och år 2000 ersattes ozonsteget med ett perättiksyrasteg. 

 

Viktiga händelser under 2000-talet är; tillkomsten av Mönsterås sågverk år 2000 (kombinat), inkoppling 

av fjärrvärme till Mönsterås köping år 2003 och installation av en kondensturbin 2006. 
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14.2 Utsläpp till vatten – beskrivning 

1958 - 1979 

Fabriken byggdes, som vi antar, med bra 1950-tals teknik vilket dock innebar att inga speciella 

processinterna åtgärder vidtogs för att minska utsläppen bortsett från en rimligt god tvättning av massan. 

Kondensat släpptes ut orenade och även svartlutsspill torde ha förekommit. Blekningen var en 

konventionell klorblekning och med hypoklorit vilket leder till relativt höga utsläpp av AOX och av 

högklorerad AOX. Fabriken hade redan från början en sedimenteringsdamm för att avskilja fiber och 

annat suspenderat material. 

 

Ingen klordioxidblekning och således inga utsläpp av klorat skedde före 1979. 

 

Utsläpp mätt med alla parametrar stiger under perioden på grund av ökad produktion och övergång från 

blandad produktion oblekt och blekt till produktion av enbart blekt massa. COD nivån ökade således från 

inledningsvis ca 15 000 ton/år till 35 000 ton/år i slutet av perioden. AOX nivån under större delen av 

perioden uppskattas till 500 – 1 000 ton per år. 

 
1979 – 1995 

Kunnandet om och tekniken för både interna och externa miljöåtgärder hade utvecklats snabbt och 1979 

års linje byggdes med tillämpning av dåtida bästa teknik. Detta innebar bl.a. torrbarkning av inkommande 

ved och att avlopp från renseriet leddes till den luftade dammen vilket ger en betydande reduktion av 

utsläpp av ämnen från bark. Inledningsvis leddes emellertid en del av blekeriavloppet vid sidan av den 

luftade dammen. 

 

Kondensaten segregerades efter renhet och minst förorenade kondensat användes i blekeri och mixeri. De 

mest förorenade kondensaten behandlades i en kolonn. Utsläpp av kondensat COD minskade därigenom i 

hög grad. God tvättning av massan, sluten silning av massan och uppsamling av spill medförde att 

utsläppen av svarlutssubstans minskade kraftigt.  

 

Syrgasblekning och inblandning av klordioxid i klorsteget medförde att utsläppen av AOX och av mängden 

högklorerad substans minskar. Att man inför klordioxidblekning och generering av klordioxid medförde 

utsläpp av klorat till recipienten. 

 

Blekt björkvedssulfatmassa började produceras 1982 och andelen blekt björkmassa ligger på ca 25 till 50 % 

under perioden. Från 1993 används ingen elementär klor i blekningen och från 1994 bleks all massa helt 

utan klorkemikalier. 

 

Under perioden minskar utsläppen av COD från nivån 35 000 ton/år till nivån 5 000 ton/år och av AOX 

från nivån 500 ton/år till 0.  

 
1995 - 2014 

Under perioden ökar produktionen kraftigt från nivån 300 000 ton/år till nivån 700 000 ton/år. 

Ytterligare förfinad processteknik för att minska utsläpp och ombyggnad av den luftade dammen till en 

LAS gör att utsläppen av COD under perioden låg relativt konstant på nivån 5 000 ton/år trots 

produktionsökningen. Utsläppen av kväve låg under perioden på nivån 50 – 80 ton per år och av fosfor på 

ca 5 ton per år. 
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14.3 Utsläpp till vatten – data 

Utsläpp till vatten, ton/år 

 
 År 

Figur 14.1 Utsläpp till vatten från Mönsterås bruk. COD - blå symbol, BOD - röd symbol, 

suspenderat material (SÄGF/A) - grön symbol. 

 
Utsläpp av AOX, ton/år 

 
 År 

Figur 14.2 Utsläpp av AOX från Mönsterås bruk. 
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14.4 Produktionsutveckling 

 
Produktion av massa, ton/år 

 
 År 

Figur 14.3 Produktion av massa i Mönsterås Bruk. Totalproduktion - violett symbol, Oblekt massa 

– röd symbol, Blekt barrvedssulfatmassa – blå symbol, Blekt lövvedssulfatmassa – 

grön symbol. 

 

 

 

  

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020



IVL-rapport C 123 Miljösituationen i skogsindustrirecipienter  

 

75 

 

14.5 Viktiga händelser i utsläppsutvecklingen 

 

 
 

Figur 14.4 Viktiga händelser av betydelse för utsläppen till vatten från Mönsterås bruk. 
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15 Sammanfattande kommentarer 

15.1 Utsläppen från fabrikernas start till idag 

För alla fabrikerna ökar utsläppen mätta med av parametrarna COD, BOD och SÄ från anläggningarnas 

start fram till ca 1965 – 1975 enligt beräkningar och uppmätta data. För alla fabriker kan noteras en 

nedgång i utsläpp under andra världskriget beroende på minskad produktion. I några fall är nedgången 

begränsad (ca 10 %) men i flera fall ca 50 %.  

 

De beräknade maximala utsläppen under ett år av organiskt material mätt som COD (BOD) från fabrikerna 

skiljer åt sig stort (Tabell 15.1). De högsta utsläppen noteras för de fabriker som har haft tillverkning av 

sulfitmassa. Utsläppen kulminerade för de flesta fabrikerna under perioden 1965 – 1975. Den följande 

nedgången kan kopplas till att sulfitmassatillverkningen lades ned, att sulfitfabrikerna gick över till löslig 

bas med återvinning eller byggdes om för tillverkning av sulfatmassa samt att miljöstandarden i 

sulfatfabrikerna förbättrades.  

 

I sulfatfabrikerna infördes allt mer slutna och effektiva system för massatvätt, silning, spilluppsamling och 

behandling av kondensat från 1960-talet och framåt. Under 1970-talet infördes syrgasdelignifiering som 

både minskar utsläppen från blekerierna men även ytterligare förbättrade effektiviteten av massatvätten.  

 

Mellan ca 1965 och 1975 infördes sedimenteringsbassänger för avskiljning och suspenderat material vid 

samtliga fabriker i studien och från ca 1975 biologiska reningsanläggningar.  

 

Genom de processändringar som vidtagits och bygget av externa reningsanläggningar har utsläppen av 

COD från fabrikerna minskat till mellan ca 1 och 20 % mot vad de var som högst trots att produktionen 

idag är avsevärt högre. Sammansättningen av det organiska materialet är också annorlunda med idag en 

mycket liten andel som härrör från koket och utlöst vedsubstans inklusive rester av extraktivämnen.  

 

Tabell 15.1 De beräknade maximala utsläppen under ett år av organisk substans mätt som COD 

och AOX från fabrikerna och när de inträffade. Utsläppen år 2012 ges som jämförelse. 

Bruk COD AOX 

 max år max ton 2012 ton max år max ton 2012 ton 

Karlsborg 1970 35 000 7 000 1985 1 150 40 

Domsjö 1950 140 000 8 700 1985 650 0 

Östrand 1965 45 000 7 000 1980 1 500 5 

Iggesund 1965 90 000 4 500 1970 1 600 45 

Vallvik 1970 90 000 4 700 1975 900 23 

Norrsundet 1970 30 000 0 1970 1 300 27 a) 

Korsnäs 1965 120 000 10 000 1985 800 60 

Grycksbo 1930 15 000 140 1970 20 0,6 

Frövifors 1970 30 000 1 500 0 b) 0 1 

Skoghall 1965 160 000 8 700 1975 1 700 15 

Mönsterås 1975 35 000 5 400 1975 900 0 

a) 2007 

b) Frövifors har aldrig tillverkat blekt massa med användning av klorkemikalier  
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Den tekniska forskningen och utvecklingen i Sverige och Nordamerika under 1970- och 1980-talen rörde i 

hög grad utsläppen från blekning av kemisk massa dels på grund av man ville sluta även dessa system 

(vilket visade sig innebära stora svårigheter som ännu inte lösts) dels på grund av att vid denna tid gjordes 

förblekningen med klorgas som gav upphov till betydande mängder klorerade föreningar i avloppen.  

 

Ett viktigt steg mot att minska kloranvändningen togs när syrgasblekningen introducerades i industrin i 

början av 1970-talet. Vid tidigt 1990-tal hade i Sverige processtekniken utvecklats så att förlängd kokning, 

syrgasdelignifiering och efterblekning med eller utan klordioxid (ECF eller TCF blekning), syrgas, ozon och 

peroxid var den etablerade och vanliga tekniken vid ny- eller ombyggnad av anläggningar. Dessa 

processändringar gjorde att mängden klorerade ämnen i avloppen från blekerierna drastiskt minskade, att 

polyklorerade ämnen inte längre kunde påvisas och att halterna av klorerade dioxiner och furaner var 

försumbara i avloppen.  

De beräknade utsläppen av AOX kulminerar i genomsnitt något senare än de av COD eller under perioden 

1975 till 1985. Nedgången kan i första hand kopplas till att fabrikerna installerade syrgasblekning och 

använde mer klordioxid istället för klor och/eller byggde biologiska reningsanläggningar. I den svenska 

skogsindustrin hade användningen av klor vid blekning ett maximum ca 1975 och kloranvändningen 

upphörde helt 1993. Utsläppen av klorerat material är idag noll eller mindre än 10 % av vad de var som 

högst. 

 

Data för de högsta årsutsläppen av den lätt nedbrytbara delen av det organiska materialet, mätt som BOD7, 

visas i Tabell 15.2. De maximala utsläppen av BOD inträffar ungefär vid samma tid som de av COD d.v.s. 

för de flesta fabrikerna mellan 1965 och 1975. Nedgången i utsläpp av BOD från de maximala värdena är 

mer accentuerad än den för COD och dagens utsläppsnivå är för samtliga fabriker lägre än 10 % av vad den 

var som högst. 

 

Tabell 15.2 De beräknade maximala utsläppen under ett år av organisk substans mätt som BOD 

från fabrikerna och när de inträffade. Utsläppen år 2012 ges som jämförelse. 

Bruk BOD   

 max år max ton 2012 ton 

Karlsborg 1970 8 000 700 

Domsjö 1950 29 000 2 000 

Östrand 1965 16 000 1 500 

Iggesund 1965 23 000 400 

Vallvik 1970 13 000 1 200 

Norrsundet 1970 7 000 200 a) 

Korsnäs 1960 34 000 1 500 

Grycksbo 1960 2 000 20 

Frövifors 1970 7 000 90 

Skoghall 1970 40 000 1 500 

Mönsterås 1975 9 000 300 

a) År 2007 

Viktiga faktorer bakom denna nedgång var bättre tvättning, minskade spill, kondensatrening, 

syrgasblekning och installation av biologisk rening. 
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15.2 Ackumulerade fabriksutsläpp 

De lätt nedbrytbara komponenterna i utsläppen (BOD7) bryts ned i fabrikens närhet och kan leda till 

syrebrist i recipienten om utsläppen är höga. En del av de akuttoxiska ämnena i utsläppen är också lätt 

nedbrytbara vilket framgår av att avloppens akuta toxicitet minskar kraftigt eller elimineras när avloppen 

behandlas i t.ex. en luftad damm.  

 

Andra komponenter i utsläppen som COD och suspenderat material bryts ned långsammare och en 

betydande del, i varje fall av fibrerna, avsätts på sjöbotten nära fabriken. För att få en uppfattning om vilka 

mängder som totalt kan ha släpps ut har de beräknade årliga utsläppen av COD och SÄ adderats och 

redovisas i Tabell 15.3. Mängderna i tabellen är beräknade och har för tiden före 1985 den osäkerhet som 

beskrivs i avsnitten 2 och 3. 

 

En del av den utsläppta mängden COD och SÄ har över tid brutits ned och/eller transporterats bort genom 

erosion och bottenorganismers aktivitet. I de mängder som ges i tabellen har inga försök gjorts att 

korrigera för detta utan värdena avser de beräknade totala utsläppen från fabrikernas start till och med år 

2012. 

 

Tabell 15.3 Beräknade totalutsläpp av COD, SÄ och AOX från anläggningarna från start till och med 

år 2012. 

Bruk 
 

COD SÄ AOX 

  
kton kton kton 

Karlsborg 
 

1317 245 24 

Domsjö 
 

5899 392 23 

Östrand 
 

2131 444 46 

Iggesund 
 

3853 398 32 

Vallvik 
 

3847 240 15 

Norrsundet 1283 168 23 

Korsnäs 
 

4684 340 23 

Grycksbo 
 

480 36 0,6 

Frövifors 
 

585 86 na 

Skoghall 
 

6332 603 51 

Mönsterås 
 

671 31 13 

 
Baserat på de beräknade totala utsläppen av COD kan fabrikerna delas in i 4 ”grupper”:  

 Domsjö, Korsnäs och Skoghall ligger mellan 5 000 och 6 000 ton  

 Iggesund och Vallvik ligger på nivån 4 000 kton  

 Karlsborg, Östrand och Norrsundet mellan 1 000 och 2 000 kton 

 Grycksbo, Frövifors och Mönsterås under 1 000 ton  

En motsvarande uppdelning baserad på utsläppen av suspenderat material (SÄ) ger följande: 

 Skoghall ca 600 kton 

 Domsjö, Östrand, Iggesund och Korsnäs ca 300 – 400 kton 

 Karlsborg, Vallvik och Norrsundet ca 200 ton 

 Grycksbo, Frövifors och Mönsterås under 100 kton 
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Som synes blir ”grupperingen” med avseende på COD och SÄ ungefär densamma bortsett från att några 

bruk rör sig ett steg upp eller ner. 

 

För de beräknade totalutsläppen av AOX blir ”grupperingen”. 

 Östrand och Skoghall ca 50 kton 

 Karlsborg, Domsjö, Iggesund, Norrsundet och Korsnäs ca 20 – 30 kton 

 Vallvik och Mönsterås ca 10 – 20 ton 

 Grycksbo och Frövifors mindre än 1 kton 

 

15.3 Barkning och barkavfall 

I början av industrins verksamhet när bruken var små fraktades ved från närområdet fram till fabriken 

med häst och släde under vintern. Barkningen skedde vid fabriken och barken användes som bränsle 

tillsammans med vedrester. När bruken ökade i storlek och områden längre från fabriken började 

användas för virkesfångst började man flotta veden. För att veden skulle flyta barkades den vid platsen för 

avverkningen eller vid virkesavlägg som ordnades vid åar och floder och barken blev då kvar på dessa 

platser. 

 

Veden var i allmänhet inte tillräckligt ren från bark utan de sista barkresterna (och en hel del ved) 

avlägsnades vid fabriken vanligen med knivbarkning. Detta material var relativt torrt och användes i 

pannor tillsammans med kol som var det huvudsakliga bränslet fram till slutet av 1940-talet. 

 

Flottningen var det helt dominerande transportsättet för vedråvaran till fabriken under 1900-talet och 

fram till 1950-talet men under 1960-talet började allt mer ved fraktas på bil eller järnväg till bruken. 

Verksamheten på de sista flottlederna lades ned i början av 1980-talet (”Skogsbrukets tekniska utveckling 

under 100 år”).  

 

När mer ved med bark började komma till fabrikerna blev det under 1950-talet vanligt att barka veden i 

”våta” barktrummor eller i enstocksmaskiner. Vid trumbarkning bildas barkfragment och vid våtbarkning 

löses ämnen från barken ut och går tillsammans med fragmenten till avlopp. Enstocksmaskinerna gav en 

torr bark lämplig att elda. En betydande del av barken deponerades också, ibland i strandkanten eller 

sankmark, fram till mitten av 1970-talet då det mesta eldades. 

 

”Våtbarkning” ger våt bark och när allt mer bark eldades är detta en klar nackdel. Industrin övergick därför 

successivt till ”torrbarkning” men även vid denna typ av barkning används vatten för att spola ren veden 

från sand och grus. Vid torrbarkning erhålls således ett avlopp som bortsett från barkfragment och sand 

även innehåller lösta ämnen från barken. I flera fall har man slutit dessa system så att endast små mängder 

går till avlopp. Idag förs också dessa avlopp från renseriet till biologisk behandling. 

 

De största utsläppen av barkfragment och av lösta ämnen från bark vid fabrikerna skedde således främst 

från 1950-talet fram till 1990-talet då torrbarkning blev den vanliga metoden och avlopp från 

barktrummor och -pressar började tas om hand. 

15.4 Sulfitfabrikerna 

Av de fabriker som ingår i studien har Domsjö tillverkning av sulfitmassa och Grycksbo, Iggesund, 

Korsnäs, Vallvik och Skoghall har haft sådan tillverkning. För alla bruk som ingår i studien gäller att alla 
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typer av utsläpp till vatten (COD, BOD, suspenderat material och extraktivämnen) ökade relativt långsamt 

från fabrikernas start fram till perioden 1920 – 1930 genom en långsam produktionsökning. Från denna 

tid och fram till ca 1965 – 1970 sker en snabbare ökning av utsläppen som kan tillskrivas den 

produktionsökning som skedde under perioden. 

 

De specifika utsläppen (t.ex. COD per ton massa) minskade något under perioden genom att 

sulfitfabrikerna i stor utsträckning producerade etanol (”sulfitsprit”) vilket dock huvudsakligen minskade 

de specifika utsläppen av BOD. Produktionsökningen dominerade emellertid helt över denna minskning 

och resultatet var att de totala utsläppen ökade kraftigt.  

 

I stort sett alla de vedämnen som lösts ut under koket gick således ut i recipienten med sulfitavluten. En 

betydande minskning av de specifika utsläppen av både COD, BOD och även extraktivämnen skedde när 

sulfitluten började indunstas och brännas. Detta medförde att storleksordningen 60 – 80 % av sulfitluten 

inte gick till avlopp. Av de fabriker som ingår i studien installerade Korsnäs sådan hantering 1941, 

Grycksbo 1943 och Domsjö 1952. Domsjö konverterade till natriumbas med återvinning 1959 och 

installerade bättre tvätt vilket medförde ännu lägre utsläpp. 

 

Iggesund, Vallvik och Skoghall installerade aldrig indunstning och bränning av luten så länge man hade 

kalciumbaserad sulfitkokning. Skoghall konverterade 1971 till natriumbas och Vallvik byggdes om till 

sulfatfabrik 1974 vilket i båda fallen medförde betydligt lägre utsläpp. Iggesunds sulfitfabrik lades ned år 

1967. 

 

Sammansättningen av de rester av koklut som gick ut från sulfitfabrikerna efter att lutbränning införts var 

relativt sett ungefär densamma som före men mängderna, mätt som organiska ämnen (COD), var 50 – 85 

% betydligt lägre. I de kondensat som gick ut från lutindunstningen fanns också en del av de ämnen som 

tidigare funnits i luten. 

 

Vissa sulfitfabriker blekte massan redan tidigt och alla fabrikerna i studien har helt eller delvis tillverkat 

blekt massa; Grycksbo från ca 1890, Skoghall och Domsjö från 1920-tal, Iggesund från 1935, Korsnäs från 

1944 och Vallvik från 1957. Blekningen ledde till utsläpp av klorerat material och även ökade utsläpp av 

extraktivämnen från alkalistegen i blekningen.  

 

Mängden utlösta kolhydrater och extraktivämnen i avloppen ökade även när viskosmassa började 

tillverkas vid flera av fabrikerna. Skoghall och Domsjö har tillverkat betydande kvantiteter viskosmassa 

och Iggesund och Korsnäs mindre mängder och enbart under perioder.   

 

Sulfitfabrikerna i Iggesund, Grycksbo, Vallvik och Korsnäs lades ned i slutet av 1960- och början av 1970-

talet och i Skoghall 1986.  

 

Domsjö har idag effektiv tvättning av massan och ett slutet blekeri från vilket avloppet återtas och 

destrueras i sodapannan tillsammans med returluten från kokeriet. Avloppsströmmarna från fabriken 

behandlas i en biologisk reningsanläggning med både anaerobt och aerobt steg (det aeroba steget är dock 

nu tills vidare avstängt). Utsläppen av organiskt material är idag ca 5 % av vad de var när utsläppen var 

som högst.  

15.5 Sulfatfabrikerna 

De första sulfatfabrikerna i studien byggdes 1896 (Grycksbo) och 1902 (Frövifors). Flertalet startade under 

perioden 1915 – 1931 och de senaste tillkom 1958 (Mönsterås) och 1974 (Vallvik). 
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Alla sulfatfabrikerna har under hela sin driftstid haft återvinning av svartluten med dess innehåll av utlösta 

och modifierade vedkomponenter (lignin, kolhydrater och extraktivämnen). Utsläppen per ton massa från 

sulfatfabrikerna har därför hela tiden varit lägre än de från sulfitfabrikerna.  

Återvinningen, den del av svartluten som återtogs och inte släpptes ut, var dock vid sekelskiftet 1800/1900 

endast ca 50 % på grund av primitiv massatvätt men ökade till ca 70 % från början av 1900-talet när 

diffusörtvätt blev vanlig. Filtertvätt blev vanlig kring ca 1950 och tvätteffektiviteten ökade till ca 85 %. Även 

när tvätteffektiviteten ökade var emellertid spillen av svartlut betydande vilket bidrog till höga utsläpp av 

COD och BOD även vid mitten av 1900-talet.    

 

De kondensat som bildas vid indunstning av svartluten innehåller flyktiga ämnen från svartluten och även 

andra organiska komponenter från svartlut när luten skummar i indunstningsapparaterna. Kondensaten 

innehåller således COD och BOD och däribland även toxiska komponenter från i första hand vedens 

extraktivämnen. De rena kondensaten har vanligen återanvänts men de smutsiga kondensaten släpptes 

tidigare ut. Först från 1960-talet blev rening av de smutsiga kondensaten vanlig och denna utsläppskälla 

minskade betydligt. 

 

Från 1960-talet och framåt förbättrades tekniken för tvättning av massa med mer effektiva tvättfilter, 

kontinuerliga atmosfäriska och trycksatta diffusörer, tvättpressar mm. Silerierna som tidigare varit öppna 

slöts också och tvättapparater tillkom efter sileriet och hela tvättkedjan förlängdes och effektiviserades. 

Under samma period tillkom även system för att kontrollera och återföra spill av både av svartlut och 

kokkemikalier vilket tillsammans med den ökade systemslutningen ledde till fortsatt minskade utsläpp av 

både organiskt material (COD) och oorganiska komponenter (kväve, fosfor) från veden.  

 

Syrgasblekning introducerades under 1970-talet vilket ledde till minskade utsläpp av organiskt material 

från efterföljande bleksteg men även av ”svartlutssubstans” från koket eftersom tvätten efter syrgassteget 

innebär extra tvättsteg. Genom att klor ersatts med klordioxid och/eller peroxid och ytterligare syrgassteg 

har utsläppen av allt organiskt material, både klorerat och oklorerat, minskat.  

 

Alla fabrikerna i studien som tillverkar blekt sulfatmassa har infört ett eller flera syrgassteg och bleker nu 

utan användning av klorgas. 

 

Samtliga fabriker i studien har idag någon form av aerob biologisk rening. Anläggningarna i Frövifors, 

Iggesund och Mönsterås byggdes på 1970-talet, de i Karlsborg, Norrsundet, Korsnäs och Skoghall på 1980-

talet, i Grycksbo på 1990-talet och i Östrand och Vallvik på 2000-talet. De biologiska reningsstegen medför 

att det lätt nedbrytbara materialet i avloppet avlägsnas och BOD och akut toxicitet effektivt minskas. COD 

minskar i allmänhet med ca 30 - 40 %.  

 

Genom de processmässiga ändringarna har utsläppen av svartlutssubstans med lösta vedkomponenter 

inklusive extraktivämnen minskat drastiskt. Biologisk rening har medfört att framförallt det kvarvarande 

lättnedbrytbara materialet ytterligare reducerats men också t.ex. vissa extraktivämnen.  

15.6 Mekmassalinjerna 

Vid Grycksbo pappersbruk och Frövifors bruk har från sekelskiftet 1800/1900 och under ett relativt kort 

period därefter funnits tillverkning av mekanisk massa. Vid Iggesunds Bruk tillverkades en liten mängd 

slipmassa, max ca 10 000 ton/år från 1905 fram till 1950-tal.  
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De tidiga slipmassabruken i Sverige producerade enbart ”kallslip” vilket innebar att veden slipades vid 

processvattnets (råvattnets) temperatur vilken varierade mellan 0 och 25 °C. Detta var sannolikt 

situationen vid alla tre bruken. Utlösningen av vedämnen var låg och eftersom tillverkningen vid bruken 

var låg var totalutsläppen låga. Barkrester torde ha belastat närrecipienten. 

 

Vid Iggesunds Bruk har man sannolikt från sent 1930-tal och fram till att tillverkningen av mekanisk 

massa lades ned tillsatt organiska kvicksilverföreningar för att konservera en del av den massa som 

producerades. 

 

15.7 Pappersbruken 

Papper och kartong tillverkas i Karlsborgs bruk, Iggesunds bruk, Korsnäsverken, Grycksbo pappersbruk, 

Frövifors bruk och Skoghallsverken. 

 

Utsläppen av COD och BOD från tillverkning av papper är vanligen låga och de siffror som använts för att 

beräkna utsläppen från tillverkningen av den massa som använts vid papperstillverkningen kan bedömas 

täcka även den del av utsläppet som kommer från en integrerad tillverkning av papper.  

 

Tillsatskemikalier har använts och används vid tillverkningen av papper och kartong. Ingen 

sammanställning har gjorts över detta. 
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