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Sammanfattning 
Vatten är en av jordens viktigaste resurser, och ingår i ett naturligt kretslopp. Det är även en 
resurs som konsumeras i stora mängden inom dryckestillverkning. Samtidigt förekommer det 
vattenbrist i stora delar av världen, och med hållbarhet och cirkulär ekonomi i åtanke så granskas 
här vattenanvändningen inom dryckestillverkning. Målet med cirkulär ekonomi är att skapa 
kretslopp inom fabrikationsprocessen, där resurserna utnyttjas så effektivt och hållbart som 
möjligt. Alla hållbarhetsåtgärder förutsätter dessutom att produktens kvalitet och karaktär i 
övrigt bibehålls. I fallet med dryckestillverkning är det aktuellt att granska samtliga processer 
som innefattar vattenhantering. Vid bryggning av öl förekommer sex steg. I det fallet blir 
exempelvis filtreringsstegen samt rengöringsprocesserna föremål för granskning och införande 
av ny teknik kan diskuteras. Efter teoristudien genomfördes ett studiebesök i Dalarna hos ett 
välrenommerat bryggeri, för att samla information om hur dessa teorier tillämpas i praktiken. 
Dessutom hölls en intervju med hållbarhetschefen på fabriken. Kontentan av besöket är att 
reningsprocessen och pastöriseringen står för den större delen av vattenförlusterna, och att en 
kartläggning av anläggningens vattenstam inte är helt genomförd men är för närvarande ett 
pågående utvecklingsprojekt. Fabriken hade dock infört ett flertal moderna tekniker som 
omnämns i teoridelen. Dessa innefattar bland annat crossflow-filtrering och Cleaning-in-place-
tekniken vid tankrengöring. vid I linje med studiens hållbarhetstema föreslås alternativa tekniker 
vid rengöring, såsom att delvis använda luftteknik för att öka vattenbesparingen. Dessutom är en 
hypotes att PET-flaskorna kan rengöras innan de blåses upp istället för efteråt. Då blir flaskytan 
som behöver rengöras mindre, vilket minska vattenanvändningen.  
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Abstract 
Water is one most important resources on earth, and is part of a natural cycle. It is also one of the 
most used resources in beverage manufacturing. At the same time, freshwater is also scarce in 
major parts of the world. With the concepts of sustainability and circular economy in mind, a 
study on water usage within the beverage industry was conducted. The term “circular economy” 
is defined as a new perspective on production, with the purpose of creating a sustainable cycle of 
commodities. All sustainability measures must also be implemented with respect to the products 
quality and original character. I the case of beverage manufacturing, it is necessary to examine 
all processes which manages water. The brewing process, for instance, comprises six steps. In 
that case, the filtering and cleaning processes should be examined, and implementation of new 
technology to be discussed. Following the theory study, a case study is presented. In order to 
observe how the theories were practically implemented, a study visit was conducted at a well-
reputed brewery in Dalarna, Sweden. Along with the visit an interview was held with the plant's 
sustainability manager. The main learnings from the visit were that the cleaning process along 
with the pasteurisation are the main causes for water losses. A complete mapping of the water 
system within the company had not been made yet, which makes it more difficult to pinpoint in 
detail where the water losses occur, which made evaluation more difficult. On the other hand, the 
factory had implemented several improvements. Among the most prevalent are the crossflow-
filtration and the Cleaning-in-place technique during tank cleaning. With the work's topic in 
mind, several additional improvements are suggested. For instance, using air-knives in parts of 
the cleaning process could save a considerable amount of water. Another supposition is that the 
PET-bottles could be cleaned before they are being blown up to full size, as opposed to 
afterward. The surface of the bottle would in that case be smaller, and less water would thereby 
be needed.  
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1  INTRODUKTION 

I första kapitlet tydliggörs avgränsning samt bakgrunden för rapporten beskrivs. Det finns även 
ett avsnitt som beskriver hur arbetet genomförts under projektet. 

 
1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till examensarbetet är att undersöka förbättringar som skett inom resursförbrukning 
vid tillverkning samt framtida försök att effektivisera användningen av resurser. Vi har valt att 
fokusera på förbrukningen och cirkulariteten av vatten då det är en viktig resurs som används i 
stora mängder vid dryckestillverkning.  

Det finns även andra resurser som används vid tillverkningen, många av dem är förnyelsebara 
såsom elektricitet eller råvaror för drycken. Vatten är också förnyelsebart, i Sverige finns en stor 
tillgång på vatten och därmed blir kostnaden relativt låg. I andra delar av världen råder dock 
färskvattenbrist. Vatten har naturligt ett cirkulärt kretslopp där det avdunstar, kondenseras för att 
sedan regna ner igen. (Svenskt vatten, 2016) För framtiden är det viktigt att inom industrier 
eftersträva ett hållbart kretslopp med så liten förorening som möjligt.  

I världen används omkring 70% av färskvattnet till jordbrukssektorn i form av bevattning, 22% 
till industrier och 8% för hushållsanvändning. (Statistiska Centralbyrån, 2012) 
Livsmedelsindustrin utgör den fjärde största industrin i Sverige och dryckesindustrin står för 
14% av livsmedelsindustrin (Livsmedelsföretagen, 2017). Ett minskat vattenavfall har dessutom 
ekonomiska fördelar då vatten är den främsta använda resursen och ett minskat omlopp av detta 
innebär energibesparingar. 

Bryggeriet som besöktes förbrukade 3.5 liter vatten per liter tillverkad öl, det innebär ett avfall 
på 2.5 liter. De är dock långt gångna i sin hållbarhetsutveckling och många mindre bryggerier 
ligger på ett högre avfall. Det finns olika processer som orsakar förbrukningen men 
pastöriseringen, filtreringen samt rengöringen tillhör de främsta. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att undersöka resursanvändningen inom produktionsprocessen för 
kolsyrad dryck, och ge en bild av vilka problem som dryckestillverkande företag typiskt är 
drabbade av med avseende på vattenförbrukning. Avsikten var också att undersöka hur en typisk 
sådan industri åtgärdar dessa problem. 
 
1.3 Avgränsning 
Vi kommer endast att studera användningen av vatten inom produktionen, med hållbarhet som 
utgångspunkt ur ett produktionstekniskt perspektiv. Studierna begränsas till tillgänglig 
ämnesrelevant litteratur och analyser av hur företag arbetat för att minska den egna 
förbrukningen, samt framtida lösningar. Vi har också avgränsat mot supply chain, vilket innebär 
att vi ej kommer genomföra en analys av vattenanvändningen för exempelvis odlingen av 
råmaterial.   
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1.4 Metod 
Vi har använt oss av litteraturundersökning av existerande vetenskapliga artiklar inom 
vattenförbrukning. Även studiebesök genomförs på en produktionsanläggning samt intervju med 
personal som arbetar inom hållbar utveckling. Därefter sammanställs informationen och 
analyseras med kritiskt resonemang. Intervjun hade förberetts med frågor som finns med i en 
bilaga. Studiebesöket bestod av en rundvandring inom produktionsanläggningen där information 
gavs löpande, sedan fortsatte besöket med de förberedda intervjufrågorna. 
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2  Teori 

Inom teorin beskrivs det underlag som använts för att tillskansa förkunskaper inför 
studiebesöket, så att inlärningsprocessen under besöket underlättas och relevanta frågor kan 
ställas. Teorin är dessutom relevant för diskussionskapitlet i rapporten, då den utgör 
grundverktyg för att dra rimliga slutsatser. 
 

2.1 Cirkulär Ekonomi 
En rapport som använts i detta arbete behandlar grundläggande principer inom cirkulär ekonomi 
och målen som finns vid tillämpning av modellen. Den utgår ifrån den så kallade linjära 
ekonomin som är det vanligast förekommande idag. Genom att implementera cirkulär ekonomi 
erhålls fördelar såsom mindre använt material på grund av återvinning, mindre använd energi vid 
tillverkning.  
Inom cirkulär ekonomi är målet att dessutom använda förnyelsebara källor samt skapa kretslopp 
med minimal införsel av nytt material, samt även eliminera miljöfarliga ämnen. Den utgör ett 
steg ifrån den linjära ekonomin som har varit det dominerande synsättet. Den linjära ekonomin 
bygger på att på att producera-sälja-kasta, medan den cirkulära ekonomin strävar efter att 
reducera-återanvända-återvinna. Detta skulle ge en avsevärd mindre förbrukning av resurser som 
i sin tur gynnar företag ekonomiskt samtidigt som det skonar miljön och ger en hållbar 
produktion.  
Cirkulär ekonomi är en effektiv väg att gå för företag som vill spara in på resurser och 
effektivisera arbetet och är det naturliga valet efter linjär ekonomi. Omställning från linjär- till 
cirkulär ekonomi för företag kan fås genom att: ta bort miljöfarliga ämnen, förändra produkterna 
så de går att ta isär i delar för att återvinnas, använda sig av förnyelsebar energi samt byta ut 
material som lättare kan återvinnas. (Andersson Torstensson, 2016) 
 
2.2 Vattenprocessen i dryckesfabriken 
Vatten tillhandahålls fabriken från lokala källor eller en annan leverantör, i Sverige kommer 
detta typiskt från det kommunala dricksvattnet. Väl i fabriken behöver vattnet genomgå 
tillverkarens egenstandardiserade vattenbehandling för att säkerställa krav på renlighet och 
lämplighet för dryckestillverkning. Faktorer såsom konduktivitet, alkalinitet, mikrobiologiska 
nivåer och optiska egenskaper kontrolleras och uppfylls dessa ej så är omedelbara åtgärder 
nödvändiga.  
Filtreringsmetoderna kräver regelbunden service och underhåll, något som kan minimeras vid ett 
minskat vattenflöde (Steen, 2007). 
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Fig 1. Överblick av vattenbehandling inom en typisk dryckestillverkning. Källa: se referens 2 
 
Det första filtereringssteget är vanligtvis sandfiltreringen, där vattnet filtreras genom en behållare 
innehållande ett flertal skikt av sand och grus. Denna process renar vattnet från makropartiklar. 
Filtreringen medför dock att sanden emellanåt behöver rensas med hjälp av en 
“baklängesspolning”, där vattenflödet reverseras och sanden rensas. Denna process behöver 
utföras veckovis och tidsåtgången uppgår till ett flertal timmar (Steen, 2007). 
 
Det andra filtreringsteget är en koaguleringsprocess som rensar vattnet från finare partiklar 
såsom bakterier, virus och övriga missfärgningsämnen. Aluminiumsulfat tillsätts vattnet och en 
restprodukt fås bestående av i huvudsak aluminiumhydroxid. Detta ämne samlas upp i behållare 
och måste hanteras på ett lämpligt sätt, vilket är ett välkänt problem för denna typ av fabriker. 
 
Efter detta reduceras alkaliniteten i vattnet och membranfiltreras, vilket är en förhållandevis 
skonsam process. Därefter tillsätts klor till vattnet för att motverka bakterietillväxt, för att sedan 
rensas med hjälp av en påföljande filtrering genom kolfilter. Denna process konsumerar alltså 
klorrika substanser, och kolfiltren behöver rensas med samma metod som det ovan nämnda 
sandfiltret, vilket är tidskrävande (Steen, 2007). 
 
Enligt en tidigare genomförd studie, där man undersökt vattenanvändningen inom hela kedjan, så 
tar supply chain tar upp avsevärda 99.7–99.8% av den totala vattenanvändningen för en 0.5 L 
PET-flaska (Ercin, 2011). Detta innebär alltså att fabriken enbart står för 0.2–0.3% av 
vattenanvändningen, i jämförelse med odling av råvaror och övriga processer. Med tanke på att 
fabriken står för den ringa vattenkonsumtionen sett till hela ledet, kan då vara naturligt att under 
om det är lönsamt för fabrikerna att bry sig om vattenanvändningen. Mycket tyder på detta, då 
det dels kan vara ett mått på hur effektiv fabriken är jämfört med andra fabriker inom samma 
bransch. Lokalt är det också av stor betydelse, eftersom fabrikerna måste ha tillgång till en 
reningsprocess som renar allt vatten efter användningen så det kan föras ut i omlopp igen. Detta 
är av större eller mindre relevans beroende på hur vattensituationen ser ut på den geografiska 
platsen där fabriken är placerad. 
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2.3 Bryggeriprocessen 
Processen för att brygga öl består huvudsakligen av sex steg, mältning, mäskning, vörtkokning, 
jäsning, filtrering samt pastörisering.  
 
I mältningsprocessen läggs kornen i blöt för att bli genomfuktiga, sedan läggs de fuktiga kornen 
på ett luftigt golv för att påbörja groningsprocessen. Under groningen bildas ett enzym som 
behövs för att omvandla stärkelsen till socker senare i processen. När det finns tillräckligt 
mycket enzym avbryts groningen genom att kornen torkas med hjälp av varmluft. Kornen har nu 
blivit malt. Innan mältningen påbörjas måste kornen vara krossade. Detta kan åstadkommas på 
två olika sätt; torrkrossning eller våtkrossning (Sveriges Bryggerier, 2017). 
 
Efter mältningen kommer mäskning, där krossas den färdiggrodda malten och blandas med 
varmt vatten; denna blandning kallas mäsk. Mäsken rörs om samtidigt som temperaturen höjs 
stegvis, då omvandlas stärkelsen till socker. Vätskan i mäsken kallas vört och de fasta delarna 
kallas drav. I sista delen av mäskningen silas draven bort. 
I nästa steg kokas vörten tillsammans med tillsatt humle vilket ger ett beskare öl. Efter att 
sammansättningen har kokats tas humlen bort med hjälp av en sil, därefter jäser man vörten. Det 
finns tre olika typer av jäsning: Över-, under- samt spontanjäsning. I Sverige är underjäsning den 
vanligaste typen. Den är annorlunda jämfört med överjäsning i form av att det är fråga om en 
annan jästkultur som utsätts för lägre temperatur men tar längre tid. (Sveriges Bryggerier, 2017) 
 
Efter jäsningen filtreras de sista resterna bort från ölet. Den vanligaste metoden vid filtrering är 
att använda sig av kiselgur som är en jordart som huvudsakligen består av kiseldioxid. Kiselgur 
bildas genom sedimentering av kiselalger. Kiselguret läggs på en fiberduk och man tillsätter en 
mängd till ölet, sedan låter man ölet passera fiberduken. Det tillsatta kiselguret “fångar upp” 
mikropartiklar så att de blir större och sedan fastnar i fiberduken. Efter ett tag så kommer de 
upptagna partiklarna med kiselguret bilda en hinna på fiberduken, detta hämmar funktionen och 
man måste då avstanna filtreringen för att avlägsna den gamla duken ersätta den med en ny. 
Kiselgurfiltrering klassas som en “Dead-end” metod, vilket innebär att ölet pumpas rakt igenom 
filtret (Sveriges Bryggerier, 2017), (Wikipedia, 2017). 
 
En annan men dyrare metod att implementera är crossflow-filtrering. Denna metod innebär att 
man pumpar ölet genom ett membran som partiklarna inte kan passera, de förs då bort i ett 
sidoflöde (retentat). Ölet i sin tur kan passera membranet och förs in i en tank (permiat). Genom 
att pumpa retentatet igenom systemet flera gånger kan maximal mängd öl erhållas. I figur 1 
jämförs metoderna visuellt, och en av de mest uppenbara skillnaderna är att med crossflow-
metoden pumpas ölet istället tangentiellt med membranfiltrena (Sveriges Bryggerier, 2017), 
(Koros, 1996). 
Rengöringen av membranfiltrena kan ske med ett Cleaning In Place-system (CIP), detta är ett 
automatiserat rengöringsverktyg som sköter dosering av vatten och kemikalier av sig självt. Det 
ger en konsekvent rengöring som är garanterad att ge önskvärt resultat varje gång jämfört med 
manuell rengöring. Det underlättar också då inte delarna måste monteras av. Rengöring med ett 
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CIP-system kan jämföras med en diskmaskin som doserar ut tvättmedel och sedan pumpar runt 
blandningen efter ett förutbestämt program (Sveriges Bryggerier, 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Crossflow-filtrering. Källa: Porex Filtration, se referens 10 
 
 
Till sist kommer pastöriseringen som är till för att göra ölet mer hållbart. Pastöriseringen tar död 
på mikroorganismer i ölet genom uppvärmning. Det klassiska sättet att pastörisera är att låta de 
fyllda flaskorna passera en hetvattendusch med olika temperaturzoner under ungefär en timmes 
tid, denna metod är dock inte så vanlig längre; idag används oftast så kallad flash-pastörisering. 
Om flash-pastörisering tillämpas låter man ölet pumpas igenom en rörslinga där det hastigt 
värms upp till 70 grader för att sedan snabbt kylas innan flaskorna tappas (Sveriges Bryggerier, 
2017). 
 
 
 
 
2.4 Analys av teori 
Under arbetet med denna rapport har teorin som presenterats använts dels för att förstå 
tillverkningsprocessen samt för att förstå konceptet kring cirkulär ekonomi. Teorin har hjälpt till 
i förståelsen runt övergången från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi. Den beskriver viktiga 
aspekter att beakta ifall ett tillverkningsföretag vill bli mer hållbart i sin produktion.  
För att kunna analysera utbredningen av cirkularitet inom produktionen har vi tagit med hur de 
olika delarna inom bryggeriprocessen utförs.  
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För att tillämpa cirkulär ekonomi nämns fyra punkter i det första teoriavsnittet:   
● Ta bort miljöfarliga ämnen. 
● Ändra produkterna så de går att ta isär i delar för återvinning.  
● Använda sig av förnyelsebar energi.  
● Byta ut material som lättare kan återvinnas.  

 
Utifrån dessa punkter har arbetet baserats när cirkulariteten har analyserats inom 
dryckestillverkningen. Vissa är mer relevanta än andra inom denna typ av produktion. Punkt två 
har exempelvis ganska liten relevans inom detta arbete då det är dryck som tillverkas. Det som 
eftersträvas inom cirkulär ekonomi är att skapa ett kretslopp där råvarorna förädlas och sedan att 
avfallet tas till vara på och renas för att kunna återanvändas igen.  
Detta sker i beaktande av vattenavfallet inom dryckestillverkningen, då vatten tas in och förädlas 
till dryck. I vissa processer uppstår avfall som samlas upp och skickas till reningsverk för att 
sedan gå ett varv till i kretsloppet.  
 
Då studien har vattenavfallet som huvudfokus har även teori som beskriver reningsprocessen när 
vattnet anländer till fabriken tagits med. Detta ger en full beskrivning av vattnets kretslopp från 
förädling till rening av avfall. 
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3  RESULTAT  
Som en del i examensarbetet genomfördes ett studiebesök för att kunna observera hur dessa 
principer tillämpas i praktiken. Besöket gjordes på ett välkänt bryggeri i Dalarna, med mångårig 
erfarenhet inom bryggeriprocessen. Företaget brygger öl, tillverkar läskedryck samt kolsyrat 
vatten och producerar upp till 400 miljoner liter dryck årligen. Det hävdades att företaget 
genomfört satsningar på diverse hållbarhetsprojekt, varför vi fann det relevant att besöka dem. 
Nedanstående text baseras på observationer under studiebesöket, men även intervjufrågor med 
hållbarhetsansvarig. Intervjufrågorna finns bifogade i Bilaga 1. 

3.1 Vattenförsörjning 
Kommunalt vatten används primärt, men även lokala vattenkällor med anledning av 
mineralvattensbuteljeringen.. Vattnet från källorna transporteras i nuläget med lastbil, men en 
framtida pipeline är inplanerad för att minska lastbilsanvändningen. Tillgången bedöms som god 
regionalt sett, givet de låga kostnaderna för vatten i Sverige. Till skillnad från en varierande 
försörjning av exempelvis malt, som ju är beroende av årsskördar utomlands, kan vatten inte 
betraktas som en kritisk bristvara i Sverige. Det är däremot av större relevans i länder med 
återkommande vattenbrist. 
Nedan följer en serie kritiska punkter av relevans för vattenanvändningen. Man har 21 stycken 
vattenmätare utplacerade i fabriken för att hålla kontroll på förbrukningen. Detta planerades vid 
besöket att utökas för att få optimal kontroll över olika processer samt se var det förbrukas mest.   
 
3.2 Filtrering 
Det visade sig att fabriken använder sig av den nya crossflow-filtreringen. Enligt 
hållbarhetsansvarig så bedömde de att tekniken lönar sig både livsmedelsmässigt och 
ekonomiskt, då de hade noterat att filtret inte behöver rengöras lika ofta. Detta gynnar minskning 
av vattenkonsumtion och produktionsstopp. 
 
3.3 Vattenreningsprocessen 
Vattnet renas precis som nämnt ovan, med UV-ljus och kolfilter. Detta för att reglera klorhalten 
och ta bort mikrobiologiska orenheter. Dessutom justeras surhetsgraden för att optimera 
bryggningsresultatet. Företaget har interna standarder för att säkerställa hög kvalitet på vattnet 
som sedan används i produkterna. 
 
3.4 Flaskrengöring 
De flaskor som returneras till fabriken behöver rengöras och rensas från eventuella avlagringar. 
Hetvatten samt lut används för denna rengöring, och enligt företaget är såväl vatten- som 
lutmängden väl tilltagna för att garantera total renhet i flaskorna, av säkerhetsskäl. Detta 
misstänks av utredare inom företaget vara den största orsaken till vattenåtgång, vilket diskuteras 
senare i rapporten.  
 
3.5 Tankrengöring 
För att inte de bryggda produkterna ska ta smak av varandra, och av sanitetsskäl, rengörs 
tankarna emellanåt. På likartat sätt som med flaskorna, sker en klassisk tankrensning i tre steg. 
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Det första steget är att rensa tanken med hetvatten, där ett munstycke ser till så att hela 
bryggtankens insida täcks av vatten. Därefter sker en basisk sköljning med lut, vilket är basiskt 
och rengör på kemisk väg. Undantagsvis används sura kemikalier. I det tredje steget sköljs 
tanken åter med vatten. Hur ofta detta sker beror i hög grad av mikrobiologisk halt och vilka 
produkter som tillverkas. samt i vilket sekvens de tillverkas. Sekvensen av produkttyper är i hög 
grad marknadsstyrd, men företaget strävar efter att optimera detta så långt det är möjligt.  
Innan sköttes denna rengöring manuellt med riktlinjer om volym vatten, tid och kemikalier. 
Detta gjorde att då det var olika personer för olika skift som skötte rengöringen kunde 
parametrarna variera då det inte gick att mäta mängden vatten som pumpades in, eller mängden 
kemikalier. Nu har man ett automatiserat CIP-system som kopplas på på tankarna och sedan 
doserar exakt rätt mängd vatten samt kemikalier och stänger av sig självt.  
 
3.6 Pastörisering 
För att ytterligare erhålla en så ren produkt som möjligt sker en pastörisering av den buteljerade 
produkten, oavsett om tappningen sker på flaska eller burk. I vissa fabriker fungerar 
pastöriseringen så att drycken leds till en pastöriseringstank, för att buteljeras efteråt, s.k 
flashpastörisering. I fabriken vi besökte så pastöriserar man produkten efter buteljeringen. 
Flaskorna och burkarna sköljs med hetvatten för att värma upp både flaskan och produkten, och 
på så vis har man inte bara säkerställt att produkten är pastöriserad, utan även att behållaren är 
rent utvändigt inför leverans. 
 
3.7 Avloppet 
Vi blev under besöket informerade om att det inte existerade någon vattenrening inom fabriken, 
men att ett lokalt reningsverk fanns. Restvattnet dumpas således i avloppet tillsammans med 
eventuella restkemikalier. En intern utredning rörande avloppets kemikaliekoncentrationer var 
aktuellt för företaget vid tidpunkten för studiebesöket. Detta utförs enligt uppgift med 
vattensonder, som placeras ut strategiskt i vattennätet och därmed kan man ta reda på vilken 
produkt som orsakar de största vattenförlusterna och kemikalieutsläppen. 
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4  Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras problemen i anläggningen, avseende vattenkonsumtionen. Varje steg i 
tillverkningsprocessen som behandlar vatten diskuteras, och läsaren kan ta del av förslag på 
tekniskt genomförbara åtgärder.  
 
  
4.1 Rengöring 
Rengöringen pekades ut som en av de största vattenkonsumenterna, då detta vatten ej hamnar i 
produkten utan så småningom i avloppet. Det är förståeligt att företaget vill hålla en hög standard 
avseende livsmedelssäkerhet, därav de tilltagna säkerhetsmarginalerna. Företaget har däremot 
planer på att minska denna vattenmängd då man ordnat produktionsdisponeringen på ett “smart” 
sätt. I detta fall innebär det att man producerar de produkter med neutral smak först, därefter 
smaksatta drycker för att produkterna inte ska påverka varandra. Detsamma gäller styrkan vid 
ölbryggandet, där man börjar med att brygga det minst starka ölet för att sedan öka alkoholhalten 
successivt. Med denna åtgärd kan man överväga att minska mängden reningsvatten.  

En idé är att genomföra kontinuerliga analyser på reningsvattnet, för att kunna använda detta 
maximalt innan det skickas ut i avloppet. Genom mikrobiologiska detektorer skulle man kunna 
rena fler ledningar och tankar med samma mängd vatten, förutsatt att renlighetskraven fortsätter 
att hållas. På detta sätt kan en optimerad kemikaliebalans erhållas. Detta finns inte för tillfället, 
och som tidigare nämnt doseras vattnet enligt “tumregler”. Då reningsprocessen sannolikt är den 
största vattenkonsumenten kan det vara relevant att överväga en sådan typ av åtgärd. 

Ett annat förslag är att rengöra de nytillverkade PET-flaskorna innan de blåses och fylls upp, 
alltså de så kallade PET-preformerna. Preformerna har en avsevärt mindre storlek än de 
uppblåsta flaskorna och därmed krävs också mindre mängd vatten för att rengöra dem. I detta 
fall är det då naturligt att nyttja sig av flashpastörisering. I det fallet kan man då utnyttja det 
faktum att flashpastörisering endast värmer drycken, men i större volymer åt gången vilket även 
kräver mindre energi. 

Ytterligare metoder att spara vatten är att rengöra flaskorna med hjälp av en joniserad luftkniv 
eller tryckluft. I intervjun frågades om detta men det uppgavs att de metoderna inte duger för att 
rengöra returflaskor. Ett förslag för att minska vattenvändningen är att nyttja både vatten- och 
lufttekniken. Även om luft inte duger till att rengöra returflaskor så kan man ändå rengöra 
nytillverkade flaskor som inte är lika hårt smutsade och på så sätt spara vatten. Detta kan vara en 
teknik värd att utnyttja då den med framgång används inom liknande anläggningar för 
dryckestillverkning. 
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4.2 Mältningen 
Vid mältningen torkas kornen med hjälp av varmluft för att avbryta groningsprocessen. Vid 
torkningen bildas ånga som bidrar till vattenförluster. Denna ånga skulle teoretiskt kunna tas 
tillvara på genom kondensering eller genom att utnyttja den värmeutvecklingen. Då det i nuläget 
inte finns några relevanta verktyg inom företaget för att utveckla detta, får det ses som ett 
potentiellt framtida projekt, då också efter en lönsamhetsanalys. 
 
4.3 Krossning 
Krossning går att genomföra antingen via torrkrossning eller våtkrossning. Torrkrossning 
förbrukar mindre vatten, dock finns andra fördelar vid våtkrossning. Exempelvis vill man inte att 
skalen ska krossas helt för att på så sätt få ut mer enzym som används senare under processen. 
Detta fenomen förekommer ibland även vid torrkrossning. För att övergå till torrkrossning från 
våtkrossning måste alltså andra processer inom produktionen ändras därefter. 
 
4.4 Diskussion kring filtrering 

Kiselgurfiltrering är mindre kostsamt att implementera än cross flow-filtrering. Användande av 
cross-flow ger dock en lägre underhållskostnad, då det inte behövs köpas in nytt material. 
Kostnaden blir alltså lägre i proportion med den tekniska livslängden. Membranfiltret kan 
användas ett flertal cykler, det kan dock uppstå en beläggning på membranet, vilket åtgärdas 
genom att systemet rengörs. Vid kiselgurfiltrering lägger sig partiklarna tillsammans med det 
tillsatta kiselguret på filtret. Denna blandning förtjocknar sedan, vilket gör att filtret till slut 
måste bytas. Detta ger en högre underhållskostnad för filtreringen. 

Crossflow-filtrering pumpar vätskan tangiellt i riktning med röret vilket gör att partiklar som 
fastnat på membranen tvättas bort av sig själv. Detta innebär att processen kan vara igång en 
längre tid innan systemet behöver rengöras. Användandet av membran ger också en högre output 
av öl då systemet kan köras tills i princip all öl är utvunnet. Detta på grund av att kiselguret även 
binder en del av det rena ölet. Detta innebär en vattenbesparing.   

Trots detta är kiselgurfiltrering den vanligast förekommande filtreringsmetoden, detta förklaras 
med att det för ett mindre bryggeri inte är värt kostnaden att köpa in membranfilter. Crossflow-
tekniken befinner sig dock ändå i sin linda, men i framtiden kommer den antagligen bli billigare 
eller så utvecklas nya metoder. Då kiselgur är en ändlig resurs gör det metoden inte till en hållbar 
lösning.  

4.5 Diskussion kring pastörisering 
Pastöriseringen är en stor vattenkonsument inom produktionsprocessen. Det finns som tidigare 
nämnts i rapporten två olika metoder vid denna process som är de vanligaste inom ölbryggning. 
Hetvattendusch samt flash-pastörisering. Hetvattenduschen förbrukar mer vatten än 
flashpastörisering. Duschen ger dock en bättre hållbarhet då även flaskorna behandlas än bara 
ölet i flashmetoden. Flashpastörisering kräver alltså en högre noggrannhet att flaskorna är helt 
rengjorda från mikroorganismer. En viktig faktor att ta hänsyn till är att vattnet är upphettat till 
cirka 70 grader under pastöriseringen och denna temperatur bra miljö för bakterier att föröka sig 
i. Om till exempel en burk skulle gå sönder under processen måste alltså vattnet bytas ut för att 
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förhindra spridning. Eftersom vattnet inte blandas med något annat under pastöriseringen medför 
det att så länge inte renligheten har kompromissats kan vattnet köras i en sluten process och 
alltså låta det stå på rundgång. Det förminskar alltså förbrukningen av vatten till den 
vattenmängd som blir kvar på burkarna (burkarna torkas inte inom processen) samt eventuellt 
vatten som förbrukas i form av ångbildning under uppvärmningen.   
 
4.6 Tillverkad volym och produktionsstopp 
Hur pass effektiv vattenanvändningen är visar sig också vara beroende av hur pass stora volymer 
som tillverkas. Ju större tillverkningsvolym, desto mindre blir vattenkonsumtionen per enhet 
tillverkad dryck. Dessutom förbättras de så kallade nyckeltalen (BOD och COD, vilket relaterar 
till syreförbrukning) vid högre produktion. Detta kan förklaras av att samma mängd 
reningsvatten krävs i lika stor omfattning oberoende av produktionsvolym. Då förbrukningen 
divideras med producerad volym så förbättras alltså dessa värden vid högra tillverkad volym. 
Detta fenomen är ytterligare en indikator på att reningen av vattenledningar och tankar är en av 
de största vattenkonsumenterna. 
 
Vid produktionsstopp så kan vattenflödet avstannas om stoppen är omfattande, i detta fall längre 
än tre timmar. Vad som avgör detta är huruvida det är energimässigt och ekonomisk försvarbart 
att stänga av flödet och starta den igen, mot att låta det gå vid kortare stopp. Produktionsstoppen, 
särskilt oplanerade, anses inte vara vanligt förekommande och förlusterna som orsakas av dessa 
anses vara marginella i sammanhanget. 
 
4.7 Hållbarhetsutveckling 
Många effektiviseringar som går att göra inom bryggeriindustrin kostar stora summor pengar för 
att implementera men betalar ofta av sig självt i längden i form av sänkta kostnader för resurser. 
Det gör dock att för mindre bryggerier kan det bedömas som att det ekonomiskt inte är lönsamt 
att implementera en del nya produktionslösningar med anledning av att man har för liten 
producerad volym.  
Viktigt att tänka på under effektiviseringsutveckling inom livsmedelsindustrin är att kvalitéten, 
smaken och konsistensen inte under några omständigheter får försämras för att spara in på 
resurser. Exempelvis under rengöringen (där vattenförbrukningen är som störst) finns en gräns 
på hur långt man kan gå för att effektivisera. Nya metoder som sparar in på vattnet eller 
kemikalierna eller gör att det håller sig rent längre är vägen framåt.   
 
4.8 Dravförbränning 
Under besöket noterade vi att företaget implementerat en ny process kallat dravförbränning. 
Tanken är att det blöta dravet som blir kvar efter bryggning torkas och omvandlas till pellets för 
att sedan krossas och kunna förbrännas till värmeenergi till bryggningen. Denna nya teknik, som 
förvisso är en uppfinningsrik idé som sparar en avsevärd mängd energi, kan då också vara en 
orsak till vattenförluster. Detta med anledning av att vatten förångas vid torkningssprocessen. 
Detta vatten är dock vatten som ändå hade blivit till avfall, innan denna teknik infördes kastades 
det blöta dravet. Då företaget som tidigare nämnts varken har möjlighet att mäta ångan eller ta 
tillvara på den på annat sätt är det också svårt att analysera den exakta omfattningen av denna 
vattenförlust. 
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5 Slutsatser 
 
Sammanfattningen från studiebesöket samt intervjun efteråt är att bryggeriet som besöktes är 
måna om sin miljöpåverkning och vad de ytterligare kan göra för att effektivisera produktionen 
resurseffektivt.  
 
Slutsatsen är att det generellt är svårt för mindre bryggerier att anamma de nyaste metoderna 
såsom crossflow-filtrering på grund av den ekonomiska aspekten. Ofta på grund av att 
produktionen inte är så pass storskalig att dessa investeringar skulle betala sig själva inom en 
tillfredsställande framtid. I takt med att metoderna blir billigare tror vi dock att mindre 
bryggerier kommer följa efter de större bryggerierna, speciellt i filtreringsprocessen där det idag 
används kiselgur som metod som tidigare nämnts på de flesta bryggerierna. Metoden är 
hälsofarlig för personer som hanterar ämnet och det är också en ändlig resurs. Den nya cross 
filter-metoden är ett bra exempel på en ohållbar process som effektiviserades och gjordes 
cirkulär.  
 
Det finns dock genomförbara anpassningar som inte har en lika stor ekonomisk startkostnad som 
nämnts i rapporten såsom att placera ut mätare vid de olika delprocesserna för att få en överblick 
och upptäcka fel snabbt, installera CIP-system för rengöringen för en mer konsekvent process.  
 
Det som framförallt är viktigt att ha i åtanke vid hållbarhetsarbete är att kvalitén på drycken inte 
får äventyras. Inte heller miljön inne i fabriken får försämras; eftersom man arbetar med 
livsmedel krävs hög nivå på renligheten.  
 
Inom alla industrier är det önskvärt att sträva efter cirkularitet inom tillverkningsprocessen, det 
gör att mindre resurser används vilket ger ekonomisk vinning. Även om vatten inte är en 
bristvara i Sverige är den det på andra geografiska platser och en mer hållbar lösning inom 
industriproccesser kommer aldrig vara fel för framtiden.  
 
Dravförbränningen är ett typiskt exempel på en framtida hållbar cirkulär lösning för bryggerier. 
Det ger en minskad oljeförbrukning samt stora ekonomiska fördelar för fabrikerna. Framtida 
arbete kan bestå i att ta till vara på ångan som uppstår vid torkningen av dravet. Detta är dock 
inte i nuläget ekonomiskt försvarbart då vatten inte är en bristvara i Sverige samt en billig resurs.   
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BILAGA A: EXTRA INFORMATION 

 Intervjufrågor 

1. Vad är störst vattenanvändning, odlingen av socker/malt eller fabrikens 
vattenanvändning? 

2. Vatteneffektiviteten (output/input) är 29.5% enl rapporten. Vad orsakar förlusterna? Hur 
är vattenförbrukningen uppdelad? 

3. Hur mycket vatten används för en liter öl? 
4. Förbehandlas vattnet innan användning?   
5. Jobbar ni med er supply chain för att minimera deras resursförbrukning med? 
6. Vilka åtgärder har ni genomfört hittills och hur planerar ni att gå vidare, leanmetoder? 
7. Vilka problem har ni stött på under ert arbete att effektivisera produktionen? 
8. Vid eventuella produktionsstopp stoppas allt vattenflöde för att minska förluster 

automatiskt? 
9. Rengöringsprocessen är en process som konsumerar en stor mängd vatten. Hur tvättar 

ni verktyg, kärl och andra behållare? Vad använder ni för verktyg för rengöringen? 
10. Är hela rengöringsprocessen automatiserad eller görs den manuellt på vissa ställen och 

varför i sådana fall?  
11. Hur ofta tvättar ni verktyg, kärl och andra behållare? 
12. Hur ser buteljeringsprocessen ut? Spolas alla flaskor innan fyllning? Spolas de med 

vatten eller tryckluft?  
13. Använder ni kommunalt vatten eller har ni en egen brunn? 
14. Återanvänds vatten från övriga källor i fabriken, avlopp etc? 
15. Hur och var mäter ni vattenflöde?  
16. Kan man i vissa delar av rengöringsprocessen använda sig av tryckluft istället för 

vatten?  
17. Hur resonerade ni när ni gick från kiselgurfiltrering till membranfiltrering?  
18. Har ni några pågående eller inplanerade projekt för att göra vattenanvändningen mer 

cirkulär? Eller andra resursförbättringar? 
19. Maler ni malten själva? Maler ni den då torrt?  

 
Om hållbarhetsrapporten: 

1. Målet att öka dravförbränningen till 100% senast 16/17, hur gick det? 
2. När nu detta är gjort ska oljeanvändningen minskas med 3.5 miljoner liter. Hur mycket 

användes innan? 
3. I rapporten står utvecklingsprojektet SMED omnämnt. Vad är detta mer specifikt? 
4. Åren 2004–2016 minskade CO2-utsläppen med 65%, ytterligare 65% unter 2016. Hur är 

detta möjligt? 
5. Det stod i rapporten att tillverkningen minskade ett år, ändå ökade vattenförburkningen 

och de så kallade “nyckeltalen” försämrades. Hur kommer det sig? 
 


