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Mejeritekniskt Årsmöte, Vimmerby, 25-26 oktober 2005
Arla Foods nya pulveranlä!ning
Pulvercentrum
Äntligen har vi åter fått
ett nytt mejeri i Sverige. Under 1970- och 1980-talet
byggdes flera ostmejerier och
k-mjölksmejerier.
Men efter det
har förändringarna bestått i
nedläggningar
och utvidgningar.

Arla Foods, Vimmerby

Fredensborgs Herrgård i Storebro söder om Vimmerby var en
trevlig miljö för årsmötet i Mejeritekniskt Forum den 25
oktober 2005. 36 medlemmar hade mött upp.

som förtroendevald.
Årsavgifterna beslöts vara
oförändrade under 2005-2006.

Styrelsen under ledning av
Jonas Svensson, Kemikalia
omvaldes. Flitige medlemmen
Erich Colberg, f.d. Milko,
lämnade sitt uppdrag i valberedningen efter åtskilliga år
I föreningens stadgar, § 10 Årsmöte, finns angivet att medlemmarna kan lämna in en motion till
årsmötet. Under flera decennier har inga motioner
inkommit inför årsmötena.
I år var det dock dags. Den modige motionären
var mångårige medlemmen Pontus Holmström,
Stainless Engineering. Motionen hade rubriken
“Mer medlemsnytta ti" medlemmarna”. Nyheter, tidskrifter och stipendier var de viktigaste punkterna i
motionen. Syftet var att
skaka om bland deltagarna. Pontus lyckades därvidlag och en intensiv
samt nyttig diskussion
följde. Något beslut togs
inte utan Pontus drog
tillbaka motionen nöjd
efter att ha skapat en
livlig debatt.

Därför är det
intressant att vi
åter har fått ett
helt nytt (och
dessutom väldesignat) mejeri.
Att anläggningen i tillägg inte
tillverkar de “vanliga” produkterna utan mjölkpulver gör det
hela mer spännande.
Vimmerby ersätter mjölkpulverproduktionen i Kimstad, Kalmar, Falkenberg och i
viss utsträckning också Götene.
Logistikmässsigt har
Vimmerby ett optimalt läge.
Mejeriet kommer att processa
ca 380 milj. kg per år och kan
klara av 2,2 milj. kg per dag.
Arbetet med anläggningen
började 28 augusti 2003 och i
februari 2005 var man uppe i
full produktion. Investeringskostnaden är ca 700 milj. kr.
Som vanligt när Mejeritekniskt Forum arrangerar
studiebesök kommer många
deltagare. Så ock denna gång.
Förutom föredragshållare och
mejeriets personal hade 55
personer mött upp i Vimmerby.
Björn SigBjör#
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Frödinge Mejeri, är faktiskt ett mejeri. Det
fick mötesdeltagarna veta på studiebesöket mellan
årsmötesförhandlingarna och middagen
den första årsmötesdagen. 11 miljoner kg
mjölk tar mejeriet
emot varje år för att
kunna tillverka ostkakor, tårtor och pajer.
Finns det någon
mejeriperson i landet
som inte smakat ostkakan från Frödinge? Nej, det
kan inte vara möjligt. Men hur gör man ostkaka?
Det är inte så känt bland föreningens medlemmar.
Därför passade det bra att årsmötets “ kulturinslag” denna gång var ett besök på mejeriet i Frö-
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Kjell-Åke Holm, mejerichef på det nya
mejeriet, hälsade “mejeristerna”
välkomna och gladdes över det
stora intresset. Varför byggde
Arla Foods ett nytt mejeri?
De väsentligaste skälen var
att de gamla anläggningarna
inte uppfyllde kundernas krav,
att få möjlighet till detaljpaketering, att säkra reservkapacitet
för överskottsmjölk, att kunna
ha en jämn- och kundanpassad
kvalitet samt att få en bättre och egen logistik- och
lagerkapacitet. Men man ville också få allting nytt,
påpekade Kjell-Åke.
Förutom att Vimmerby ligger bra till med tanke på intransporter var det avgörande för placeringen av mejeriet att det fanns en bra infrastruktur och fanns ett bra erbjudande för mediaförsörjning och spillvattenlösningar. I tillägg är kommunen smidig att samarbeta med.
Byggytan är 17000 kvadratmeter. Ansvarig för
layout och arkitektur har varit MA Projekt, Århus.
NCC har byggt. GEA har stått för processen. YIT
har sett till att media fungerar. Viktigt i planeringen har varit att mejeriet skall kunna expandera åt
alla håll.

dinge. Bo Carlsson och hans medarbetare informerade om och visade produktionen.

Kjell-Åke Holm berättade att mjölkmottagningen varierar mellan 200000 och 2,2 miljoner kg
per dag. Mejeriet klarar av att behandla 150000
liter per timma och tillverka 10 ton pulver per

1954 startade Gösta Carlsson och hans
hustru (föräldrar till Bo) tillverkningen av ostkakorna. Utvecklingen har varit framgångsrik
och följts av lansering av tårtor (1976), dessertpajer (1974) och matpajer (1987). Exporten har blivit allt viktigare. England är en storimportör. Information om företaget finns på
www.frodinge.se.
Den sociala delen, minglandet, har alltid
varit en viktig del av det mejeritekniska föreningsarbetet. Med allt färre företag och
driftsplatser blir de mejeritekniska mötena en
bra plats att skaﬀa nya kontakter och odla gamla sådana. Den första årsmötesdagen avslutades
därför traditionsenligt med en god middag i fina
omgivningar på Fredensborgs Herrgård.

timma, bara mjölkpulver (SMP och WMP). Man
kör fem skift med totalt 20 operatörer. För teknik
och underhåll finns 15 personer. Totalt är det ca 70
anställda. Av dessa kom 35 från andra mejerier i
Arla, de flesta från Västervik.
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Finn Halkjær, från GEA presenterade projektet. Arla Foods mejeri i Vimmerby kanske är världens “flotteste” pulverfabrik, sade Finn.
Montaget startade i januari
2004 och var klart den 23 augusti samma år. Mellan den 28 oktober och den 18 november
2004 genomfördes tester med
produkter. Kommersiell produktion startade i december 2004.
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kanske ihåg de handdrivna separatorerna. Men
mindre känt är att Alfa-Laval under åren 18931945 tillverkade 30 miljoner sådana separatorer.
Gunnar fortsatte med en genomgång av vilka
faktorer som påverkar separeringens eﬀektivitet:
partikelstorlek, skillnad i specifik vikt, viskositet,
centrifugens storlek och centrifugens varvtal. Kvaliteten på separeringen är alltid en fråga om en
skonsam behandling av mjölken. Det blev som en
föreläsning. Men repetionen är kunskapens moder,
heter det.

Finn berättade att mejeriets kapaciteter är:
• Invägning: 3 x 60000 liter per tim.
• Råmjölkslager: 5 x 250000 liter
• Pasteurisering: 2 x 75000 liter per tim.
• Lager past. mjölk: 8 x 250000 liter
• Lager grädde: 3 x 40000 liter
• Indunstare: 9-10 ton (47-51% TS) per tim.
• Spraytork: 4500-5000 kg per tim.
• Pulversilo: 6 x 100 m3, 2 x 20 m3 uppstart/slut

Silotankarna är
levererade av
Tankki.
Disksystemet är
uppbyggt med
fyra CIP-stationer: tankbilar,
råmjölksida , pastöriserad sida och
indunstning/
torkning.
Mejeriets produkter är:
• Helmjölkspulver (WMP), instant
• Helmjölkspulver (WMP), regular
• Skummjölkspulver (SMP), instant
• Skummjölkspulver (SMP), regular
• Skummjölkskoncentrat, 35% TS
• Grädde, utlastning, 48% fett

Hur undviker man separationsångest? Ja, i mejeriet alltså? Svaren på det hade Gunnar Finnlaugsson, Tetra Pak. Gunnar
började med en historisk tillbakablick.

Undervisningen i processteknik fortsatte med
att Mats Gustavsson från Tetra
Pak föreläste om standardisering.
Tetra Alfast Plus är världens mest
sålda standardiseringssystem. Men
utvecklingen går vidare och Mats
presenterade en nyhet, SpotOn™,
som är en ny programvara för för
Tetra Alfast Plus.
SpotOn™ registrerar kontinuerligt avvikelse i flödet och gör
ögonblickliga justeringar. Fetthalten blir väsentligt
jämnare och slutresultatet i tank kan bli närmare
den önskade fettprocenten. Det betyder eﬀektivare produktion och betydande besparingar.
SpotOn™ är tillgänglig för nya och redan installerade Tetra Alfast-moduler.
Slutligen redogjorde Claus
Dam, GEA Niro för indunstare
och spraytork. Det finns två
identiska linjer, som är spegelvända. I princip är indunstare,
spraytork, pulvertransport, etc.
standardlösningar. Bakteriologiskt är den nya indunstartekniken bättre än den tidigare. På
indunstare använder man engångsdisk.
Extra mycket ansträngningar har lagts på miljösidan. Det finns inga emissioner till luft tack vare
filterpåsar. Kondensat används till att spola tankbilarna. Kondensatet går till en kyldamm som ligger i
skogen. Sedan går det till tre våtmarksdammar där
passagen tar tre dygn. Därefter går det ut i Stångån.

I januari 1879 presenterades i
Stockholm den första kontinuerliga separatorn. Många kommer
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Från Tuna till Vimmerby – Cirkeln är sluten
av Pontus Holmström, Stainless Engineering
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Överallt i besöksgångarna sitter det små röda
luckor på väggarna. På luckorna finns det frågor,
som hade att göra med mejeriprocessen. När man

När ARLA installerade sin första mekaniska
ångkompressionsindunstare i Tuna 1981 ansågs det
vara ett tekniskt genombrott för den nya tekniken.
Det var LTA med Lennart Stolt och Allan Nordling
som var förmedlare av denna MKT-indunstare,
som var ett slags prototyp med två NOKIA kompressionsfläktar, seriekopplade. Kapaciteten var ca.
4500 liter skummjölk i timmen och koncentratet
torkades på en valstork.
Vimmerbys två indunstare fungerar i princip
enligt samma koncept men vardera indunstaren
klarar av 45.000 liter mjölk och har alltså tillsammans 20 gånger högre kapacitet. NOKIA har koncentrerat sig på mobiltelefoner och sålt sitt fläktkoncept till finska fläkttillverkare. GEA NIRO
slukade MKT, som var pionjär för den nya tekniken
för flera år sedan. Vissa ”organ ” från Tuna har
transplanterats till en gammal Kågeröds-indunstare vrider om nyckeln i luckan och öppnar den kan
man läsa svaret. På bilderna kan man se exempel på
och fungerar fortfarande som vassleindunstare i
Kalmar.
De två nya spraytorkarna i Vimmerby saknar
helt cykloner vilket definitivt innebär ett nytt
tekniksprång.(som dock först testades i Visby). I
stället har man fräckt nog integrerat hela pulversepareringen till ett stort påsfilter vilket förenklar
processen och minskar drastiskt tryckfallet över
linjen. Systemet fungerar så bra att det blivit en
standardlösning.
Efter föredragen guidades deltagarna genom
mejeriet. Tack vare fina
besöksgångar får man goda möjligheter att se mejeriet. Intressant är att
informationen om processen blir bättre för varje
nytt mejeri som byggs.
Det är lätt att på mejeriet
i Vimmerby följa de olika
stegen i tillverkningsprocessen. Ett exempel på
detta visas i skylten om
Våtmix.

hur det är utformat. Ett mycket fiﬃgt inslag, som
manar till efterföljd på andra mejerier.
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