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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att utforska möjligheten att minska 
resurssvinnet vid utförande av en så kallad clean-in-place-rengöring. Arbetet 
svarar på frågor gällande de möjligheter som finns att effektivisera 
rengöringsprocessen alternativt att minska medieförbrukningen genom att förkorta 
sköljtider. Den huvudsakliga metoden som arbetet baseras på är faktorförsök 
genom försökplanering. Detta är en metod för att strukturera försök med flera 
korrelerande faktorer. De faktorer som har förändrats med mål att göra 
resurseffektiviseringar är en minskning av lutlösningstemperatur för rengöring, 
prov av olika mängd tillsatsmedel i lutlösningen och en förkortad tid för 
avslutande kallvattensköljning. Analysen visar att godkända resultat för rengöring 
erhålls även efter genomförda förändringar. En stor del av arbetet fokuserar på 
förståelse av systemets uppbyggnad och funktion. Att återvinna spolvatten i högre 
grad och att använda en lägre lutkoncentration skulle vid vidare arbete kunna ge 
möjlighet att ytterligare minska resursförbrukningen. 
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Summary 

The purpose of this degree project is to explore the possibility of reducing the use 
of resources in performing a so-called clean-in-place cleaning. The work answers 
questions about the possibilities that are available to streamline the process or to 
reduce media consumption by shortening rinse times in the cleaning process. The 
main method on which the work is based is factor attempts through trial planning. 
This is a method of structuring trials with several correlating factors. The factors 
that have been altered, with the goal of making resources use more efficient, are a 
reduction of the caustic temperature for cleaning, using different amounts of 
additives in the caustic solution and a shortened time for the last cold water rinse 
in the cleaning process. The analysis shows that approved results for cleaning are 
also obtained after changes have been made. A large part of the work has been 
focused on understanding the system's structure and function. Recycling waste 
water to a greater extent and using a lower caustic concentration could possibly 
allow to further reduce resource consumption. 
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1 Inledning 
I detta inledande avsnitt presenteras studiens bakgrund, problembeskrivning, syfte, 
mål och avgränsningar. Vidare ges författarens förslag på hur rapporten kan läsas 
baserat på läsarens tidigare erfarenheter. 

 

1.1 Bakgrund 
Spendrups Bryggeri AB är Sveriges ledande bryggeri och tillverkar över 400 
miljoner liter dryck om året (Spendrups Bryggeri AB, hämtad 2018). Eftersom alla 
drycker som produceras är livsmedel menade att förtäras av konsument ställs höga 
krav på produktkvalitet och konsumentsäkerhet. En av de metoder som Spendrups 
använder för att upprätthålla denna kvalitet är automatiserad rengöring inuti 
ledningar, tankar och tappmaskiner där produkten flödar under produktions- och 
tappningsförloppet. Den automatiserade rengöringen kallas med ett annat ord för 
CIP-rengöring, vilket är en förkortning för engelskans clean-in-place.  

 

1.2 Problembeskrivning 
På Spendrups utförs CIP-rengöring mellan produktion och tappning av olika 
drycker. Detta är ofta vid produktionsveckans start och slut. Extra rengöring 
tillkommer innan produkter med särskild känslighet för oönskad mikrobiologisk 
tillväxt ska produceras, till exempel vatten eller fruktjuice. Den höga 
produktionsvolymen innebär att många CIP-rengöringar genomförs på bryggeriet 
varje vecka. Detta innebär att mycket vatten och rengöringsmedel används, kanske 
mer än vad som behövs. Flera av rengöringsprogrammen kräver uppvärmning av 
varmvatten och rengöringsmedel, vilket förbrukar energi och kan vara en 
belastning på miljön samt företagets ekonomi. Även om färskvatten vanligtvis inte 
är en bristvara i Sverige är hantering av avloppsvatten och förorening av 
vattendrag en ständig utmaning (Svenskt Vatten, 2017). Detta styrker vikten av att 
inte göra utsläpp mot avlopp när detta inte fyller någon funktion. Stora mängder 
vätska i avloppet är också en belastning på företagets egna neutraliseringsstation 
som föregår kommunens spillvattenhantering. Problemet är därmed att CIP-
systemet eventuellt förbrukar vatten, energi och kemikalier som inte tillför något 
till rengöringsprocessen. I dagsläget finns ingen tydlig beskrivning av hur 
parametrar för exempelvis sköljtider och temperaturer har bestämts. Därmed kan 
utrymme finnas för optimering av rengöringsprocessen. Problemlösningen bygger 
på att utforska möjligheten att göra förändringar i CIP-systemet. Detta får inte 
kompromissa produktens kvalitet eller konsumentens säkerhet. CIP-rengöring kan 
inte utföras medan produkt flödar i systemet. Hur detta påverkar 
produktionstillgängligheten är av intresse då tid också är en värdefull resurs för 
produktionens effektivitet. 
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1.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att utforska möjligheten att minimera mediesvinn i 
ett CIP-system. Med svinn menas resurser som förbrukas utan att tillföra någon 
nytta. Målet är att få förståelse för systemets förbättringsmöjligheter och att utreda 
dessa ur perspektiven hållbarhet och produktionseffektivitet. 

 

1.4 Frågeställningar 
Följande frågeställningar har utgjort grunden för den informationssamling och de 
försök som genomförts: 

Hur ser rengöringssystemets uppbyggnad och funktion ut? 

Vilka möjligheter finns att göra rengöringen mer effektiv i syfte att minimera olika 
typer av resurssvinn? 

Kan rengöringen göras mer effektiv utan att kompromissa kvalitet och 
konsumentsäkerhet? 

 

1.5 Avgränsningar 
För att kunna utföra studien inom den givna tidsramen har vissa avgränsningar 
bestämts: 

 Företagets avdelningar för produktion av aluminiumburk har tre olika CIP-
system. Endast ett av dessa CIP-system observeras. 

 Enbart ett program i detta CIP-system observeras. Valt system och program 
beskrivs utförligt under avsnitt 5 – Systembeskrivning. 

 

1.6 Läshänvisningar 
Författarens rekommendation är att läsa rapporten i den ordning den är uppställd. 
Läsare med kunskap om företagets verksamhet, hållbarhetsmål och kvalitetskrav 
kan med fördel avstå avsnitt 2 – Företagsbeskrivning. Läsare med kunskap om det 
CIP-system som studien gäller (rengöring av mixer med Alfa Laval-CIP på 
avdelning G11, Spendrups Bryggeri i Grängesberg) kan med fördel avstå avsnitt 5 
– Systembeskrivning med undantag för delavsnitt 5.1.3 – Nulägesanalys av 
mediesvinn, vilket har betydelse för studiens övriga sammanhang. 
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1.7 Ordlista 
För att underlätta läsningen av rapporten följer i detta avsnitt en ordlista för några 
av ord som förekommer. 

Lutlösning – En lösning med vatten och viss halt av basisk natriumhydroxid. 

Additiv/tillsatsmedel – Ett medel som tillsätts i lutlösningen för att effektivisera 
denna. I detta fall en sammansättning av bland annat olika syror. 

CIP-objekt – Den anläggning som rengörs vid CIP-rengöring. 

Kontaminering – Oönskad förekomst av produktförstörande komponent i produkt. 

 

2 Företagsbeskrivning 
I detta avsnitt presenteras kortfattat verksamheten Spendrups Bryggeri AB. Vidare 
ges en beskrivning av dess kvalitetspolicy och hållbarhetsarbete, vilka är nära 
kopplade till studiens mål och syfte.  

 

2.1 Företagets verksamhet 
Spendrups Bryggeri AB är ett familjeföretag som har funnits sedan 1897. Sedan 
starten har bryggeriet växt från att enbart vara ölbryggare till att även producera 
och sälja läsk, cider, vatten och vin. Företaget har tillverkning på flera platser i 
Sverige. Studien som denna rapport bygger på har genomförts på företagets största 
dryckesfabrik som finns i Grängesberg, Dalarnas län (Spendrups Bryggeri AB, 
hämtad 2018).  

 

2.2 Kvalitetscertifiering 
Spendrups Bryggeri är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet FSSC 22000 
som bland annat harmoniserar med livsmedelssäkerhetsstandarden ISO 
22000:2005 och kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 (Foundation FSSC 22000, 
2017). Certifiering enligt FSSC 22000 innebär att företaget har tillräcklig 
dokumentation, utifrån sin egen verksamhetstyp, för att ge grund till genomgående 
riskanalys. Utifrån denna riskanalys ska företaget upprätta riktlinjer och styrning 
av dessa som sedan följs upp genom intern och extern revision (Foundation FSSC 
22000, 2017). Detta innebär att Spendrups ansvarar för att vidta åtgärder när en 
process utgör en risk där konsumenten direkt, eller i förlängningen, kan komma till 
skada.  

 

2.3 Ekologisk hållbarhet 
Det ekologiska hållbarhetsarbetet är en viktig del av verksamheten på Spendrups 
Bryggeri. Företagets ledningssystem är godkänt i enlighet med miljöstandarden 
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ISO 14001:2015 (Spendrups Bryggeri AB, hämtad 2018). I sitt hållbarhetsarbete 
jobbar företaget efter de globala målen och Agenda 2030 som, enligt 
regeringskansliet, bland annat ”syftar till att […] säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser” (Regeringskansliet, hämtad 2018). De globala 
målen är uppdelade i 17 separata mål med delmål som ska uppnås år 2030 varav 
Spendrups jobbar efter sju stycken. Utav dessa sju mål berör denna studie 
framförallt följande mål (Spendrups Bryggeri AB, hämtad 2018): 

 7.3 – Förbättra energieffektiviteten. 
 6.3 – Förbättra vattenkvaliteten genom att bland annat minska utsläpp av 

kemikalier. 
 6.4 – Effektivisera vattenanvändningen. 
 12.2 – Uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av 

naturresurser. 

Som en del i Spendrups hållbarhetsarbete renas avloppsvattnet från anläggningen i 
Grängesberg för att hålla nere utsläpp av syreförbrukande ämnen. Utöver att detta 
är positivt för vattenlevande arter bildas också biogas som bryggeriet använder för 
uppvärmning av anläggningen (Spendrups Bryggeri AB, hämtad 2018). 

 

3 Metod 
Detta avsnitt beskriver de metoder som har använts i studiens utredande arbete. 
Avsnittet innehåller även information om varför dessa metoder har valts samt till 
vilka steg i arbetsprocessen metoderna har applicerats. 

 

3.1 Faktorförsök 
Vid undersökning av möjligheten att minska resursförbrukningen vid CIP-
rengöring finns flera parametrar att ta hänsyn till. Dessa parametrar är beroende av 
varandra. Exempelvis kan sänkningen av en rengörande lutlösnings temperatur 
negativt påverka rengöringens effektivitet. Samtidigt kan en ökning av ett 
tillsatsmedel i samma lutlösning höja effektiviteten. Om båda dessa parametrar 
ändras skulle rengöringens resultat potentiellt kunna bli oförändrat (Leonardsson, 
2018). Försöksplanering är en metod för att planera och utföra så kallade 
faktorförsök. Detta är försök där hänsyn tas till att flera faktorer i ett försök kan 
påverka varandra. Metoden för faktorförsök som används i studien följer de 
riktlinjer som Olausson (1992) beskriver i den tryckta rapporten Statistisk 
försöksplanering - faktorförsök. 

 

3.2 Datainsamling 
Datainsamling har genomförts med ett antal olika metoder. Observation och 
registrering av CIP-rengöringsförloppet har varit centralt i studien. Parallellt med 
detta har en litteraturstudie utförts i syfte att förstå hur ämnet tidigare har 
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behandlats. Vidare har intervjuer med erfaren personal på företaget och dokument 
från bland annat företagets kvalitets- och ledningssystem bidragit med 
information. Dessa metoder beskrivs i detta avsnitt. 

 

3.2.1 Litteraturstudier 
En litteraturstudie har genomförts med hjälp av Högskolan Dalarnas biblioteks 
söktjänst där vetenskapliga artiklar inom området har studerats. Tryckta 
publikationer från Högskolan Dalarnas bibliotek har också använts såväl som 
utvalda webbsidor. Sökord i söktjänster har i första hand valts för att hitta artiklar 
som behandlar problemet att optimera ett CIP-system. Andra ämnen som har 
utforskats i litteraturen är hur ett CIP-system påverkas av temperaturer, tider och 
kemikalier samt hur ett försök av aktuell typ kan planeras och genomföras. 

 

3.2.2 Dokumentstudier 
För att få kunskap om bland annat företagets krav, mål och policys har en 
dokumentstudie utförts. Till stor del har dessa dokument hämtats från Spendrups 
kvalitets- och ledningssystem. Detta är exempelvis dokument som beskriver 
mikrobiologiska risker och riktlinjer för arbete utifrån kvalitetsstandarder. Utöver 
dokument från kvalitets- och ledningssystemet har dokument från 
fastighetsavdelning och kemikalieleverantör tillhandahållits. Dessa har varit en 
tillgång när resursförbrukning har utvärderats och beräknats samt för att få en 
djupare förståelse för hur kemikalier kan påverka rengöringseffektiviteten. 
Tappningsrapporter från produktionslinjen har granskats för att få information 
gällande CIP-rengöringens inverkan på produktionstillgängligheten. 

 

3.2.3 Observationer 
Observationer har utgjort en viktig del i datainsamlingen och även för att få 
förståelse för rengöringsprocessen. Varje rengöringsprogram som har varit till 
grund för provtagning har observerats från start till slut. Två förförsök utfördes där 
anteckningsblock och penna användes för att registrera data. Detta visade sig vara 
otillräckligt när flera viktiga moment behövde registreras samtidigt, även om det 
ändå gav viss användbar information och kunskap. Fotografering användes därför 
istället som hjälpmedel för att registrera mediaväxlingar, vätskevolym i tankar och 
liknande. I några fall har även manöverskärmen duplicerats till en dator och 
filmats med hjälp av skärminspelning för att få en överblick av det kontinuerliga 
programförloppet. 

 

3.2.4 Intervjuer 
De intervjuer som utförts under studiens gång har i det inledande skedet varit så 
kallade ostrukturerade. Detta innebär enligt Blomkvist & Hallin (2014) att 
intervjun inte har någon bestämd riktning. Med andra ord har intervjuerna inte följt 
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någon tydlig intervjuplan, utan bara en rubrik för vad intervjun ska handla om har 
funnits (Blomkvist & Hallin, 2014). Denna metod användes för att få en 
övergripande förståelse för CIP-rengöringens system och process och även för att 
ställa upp en ram för möjligheter att minska svinn samt förstå vad begreppet 
kontaminering innebär i praktiken. Övriga intervjuer som har genomförts är av 
typen semistrukturerad. Detta innebär enligt Blomkvist & Hallin att frågor skapas 
eftersom intervjun pågår (Blomkvist & Hallin, 2014). I de fall semistrukturerad 
intervju har använts har ett antal öppna frågor skapats innan för att få gång ett 
samtal kring det ämne som ska behandlas. Begreppet kontaminering finns vidare 
förklarat i avsnittet Ordlista. De inledande intervjuerna med tekniker för att bygga 
förståelse för CIP-rengöringen har även kompletterats genom att tillsammans med 
tekniker följa ett pågående CIP-program via aktuell manöverskärm.  

 

3.3 Riskanalys 
För att ta reda på om några risker finns vid utförandet av studien har en riskanalys 
utförts. Riskanalysen baseras på utvalda dokument från företagets kvalitets- och 
ledningssystem, den information som framkommit vid intervjuer i arbetets 
inledande skede och författarens egen erfarenhet som maskinoperatör och 
skyddsombud på den produktionslinje där CIP-systemet används. Dokumenten 
från dokumentstudien som använts vid riskanalysen är tidigare faroanalyser som 
utförts gällande CIP-rengöring och hantering av kemikalier.  

Riskanalysens utförande grundar sig på den mall som företaget använder för 
faroanalys, men har även kombinerats med miniriskmetoden enligt Hansson et al. 
(2015). Miniriskmetoden är en enkel modell av riskanalys som använder ett tal för 
sannolikhet att händelsen inträffar (1-5) och ett tal för konsekvensen av den 
inträffade risken (1-5). Dessa tal multipliceras för att ge ett riskvärde (Hansson, 
Olander, Landin, Aulin, & Persson, 2015). Till skillnad från flertalet andra 
riskmetoder är att inget frekvenstal ingår. Denna metod valdes då frekvensen för 
de inträffade riskerna alltid är då CIP-rengöring genomförs. 

 

3.3.1 Område för riskanalys 
Riskanalysen gäller för de kvalitetsrisker som föreligger vid förändringar i CIP-
systemet samt de risker som finns vid provtagning. Kvalitetsrisker definieras i 
detta fall som risker för kundens hälsa samt risker för produktkvalitet som kan 
påverka varumärket negativt. Det fysiska område som omfattas av riskanalysen ur 
kontamineringssynpunkt är det specifika CIP-system som beskrivs i rapporten, 
samt det produktionsobjekt som detta rengör. Ur säkerhetssynpunkt gällande 
provtagning ingår även det rum där CIP-tankar finns då prov för lutkoncentration 
hämtas ur provkran i detta rum. Riskanalysen presenteras i bilaga 1. 
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3.4 Dataanalys 
Dataanalysen är av kvantitativ karaktär då den bygger på de värden som samlats in 
vid observationer av CIP-rengöringens program efter förändringar av valda 
parametrar. Utifrån det data som samlats vid observationerna har resultat 
sammanställts (Blomkvist & Hallin, 2014). 

 

4 Teori 
Detta avsnitt beskriver inledningsvis teorin för clean-in-place (CIP) och dess 
användningsområde ur ett generellt perspektiv. Vidare bygger avsnittet på artiklar 
som behandlar optimering av resursanvändning i ett CIP-system samt kortfattat 
teori kring hållbarhetsarbete och dess påverkan på varumärket.  

 

4.1 Om clean-in-place 
 

4.1.1 Användningsområde 
Ett clean-in-place-system (CIP) är ett helt eller delvis automatiserat 
rengöringssystem som är till för att rengöra inuti till exempel ledningar, tankar och 
andra kärl som finns på en produktionslinje. Dessa system är vanliga inom 
livsmedels- och läkemedelsindustri och behövs om systemet är slutet, vilket gör att 
det är svårt eller tidskrävande att diska för hand (Schaschke, 2014). Dessa 
branscher är även i behov av rengöring som inte enbart avlägsnar smuts eller 
partiklar utan också bibehåller en mikrobiologisk miljö som inte leder till skada på 
konsument eller produkt. 

 

4.1.2 Generell utformning och princip 
Ett CIP-system är ofta till största del slutet med enstaka öppningsbara delar som 
till exempel kranar för provtagning. Komponenter som kan ingå i ett CIP-system 
är värmeväxlare för att värma upp medier och olika typer av munstycken som 
fördelar dessa medier med lämplig vinkel och önskat tryck i syfte att avlägsna 
produktrester. Styrning av medier sker med hjälp av pumpar och ventiler. CIP-
system kan rengöra med kallvatten och hetvatten, men också alkaliska eller sura 
rengöringsmedel som lösningar av lut eller citronsyra. Vad som används beror på 
den specifika produktionens behov och produktens kemiska sammansättning 
(Schaschke, 2014). 

 

4.2 Syfte med minimering av resursanvändning 
Att utföra en CIP-rengöring innebär användning av vatten, ofta kemikalier och 
uppvärmning av dessa medier. Någon andel av dessa medier släpps under 
rengöringsförloppet ut i avloppet. Om möjligheten finns att förkorta den tid som en 
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CIP-rengöring pågår eller att använda en mindre mängd kemikalier, vatten och 
energi för uppvärmning kan företaget sannolikt göra en ekonomisk vinning medan 
det också gynnar miljön (Li, Hall, Miles, & Wu, 2015). 

 

4.3 Att minska resursanvändning 
Målet med studien är att minska den mängd media som ett CIP-system använder. 
Efter genomförd litteraturstudie och intervju med personer som är kunniga inom 
området CIP-rengöring delades tillvägagångssättet för minimering av 
resursanvändning upp i två avsnitt. Det ena avsnittet behandlar möjligheten att 
indirekt använda mindre media och energi genom att se till att rengöringsprocessen 
är så effektiv som möjligt. Det andra avsnittet handlar istället om att direkt 
använda mindre media genom att exempelvis förkorta ett sköljsteg. 

 

4.3.1 Effektiv rengöring 
Hur effektiv en CIP-rengöring är kan bero på flera olika faktorer, varav några som 
kan vara aktuella för studien har undersökts i litteraturen. De flesta produkter som 
produceras i det studerade systemet är mindre känsliga för mikrobiologisk tillväxt 
än till exempel öl, fruktjuice eller mejeriprodukter. Detta på grund av att de har ett 
lågt pH-värde och är kolsyrade, vilket hämmar bakterietillväxten. Undantag från 
detta är cider med höga halter fruktjuice eller vin. Dessa produkter pastöriseras 
efter tappning, men utgör en ökad risk för mikrobiologisk tillväxt i studerat 
system. Artiklar som använts i litteraturstudien i förberedelse för de utförda 
försöken utgår i flera fall från ölproduktion. De är inte nödvändigtvis fullt 
applicerbara på rengöring av system som producerar läsk och cider. Då systemen 
är snarlika i uppbyggnad och funktion anses artiklarnas information ändå vara av 
intresse för studien.  

 

Lutkoncentrationen i den lutlösning som ibland används som rengöringsmedel har 
betydelse för rengöringseffekten. Detta påvisar Atwell et al. (2016) genom att 
utföra faktorförsök i en rigg som efterliknar ett verkligt CIP-system. Där framgår 
att enbart vatten, alltså en lutkoncentration på 0% inte är lika effektiv som en 
koncentration på 1–2%. Däremot visar samma studie att skillnaden i rengöringstid 
mellan 1% och 2% lutkoncentration inte är avgörande för rengöringseffektiviteten. 
(Atwell, Martin, Montague, Swuste, & Picksley, 2016). Atwell et al. (2016) har i 
artikeln specifikt använt sig av produktrester från jästa bryggeriprodukter, så som 
öl.  

 

En annan faktor som tycks vara väsentlig för effektiv rengöring är 
flödeshastigheten. Fan et al. (2015) hävdar att rengöringen är mer effektiv vid 
högre flödeshastighet i en studie där tre hastigheter på 0,72 m/s, 1,75 m/s och 2,26 
m/s testas. Flödeshastigheterna testas i en rigg med försök som simulerar den 
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inledande vattensköljningen av CIP-rengöringen, på engelska kallad för 
”prerinse”. Författarna anger även att en höjning av vattentemperaturen förbättrar 
resultatet vid 45˚C, jämfört med 22˚C. När den högsta flödeshastigheten (2,26 m/s) 
testas vid 45˚C och 67˚C resulterar inte den högre temperaturen i någon tydlig 
förbättring. Studien gäller produktrester som kan finnas i ett mejeri (Fan, Phinney, 
& Heldman, 2018). Intervju med Arne Leonardsson, livmedeltekniker på ett 
företag som levererar kemikalier till Spendrups och med många års erfarenhet av 
CIP-system, styrker den teori gällande flödeshastighet som Fan et al. (2015) 
påvisar. Rekommendationer enligt A. Leonardsson (personlig kommunikation, 18 
april 2018) är att flödeshastigheten för media i en CIP-rengöring ska vara >1,5 m/s 
och <3,0 m/s för att säkra ett turbulent flöde som ger en tillräcklig mekanisk 
rengörande effekt (Leonardsson, 2018).  

 

Vidare ger A. Leonardsson (personlig kommunikation, 18 april 2018), i intervjun, 
rekommendationer gällande halten av det tillsatsmedel som används i den 
rengörande lutlösningen samt temperatur för den rengörande lutlösningen. 
Tillsatsmedel är till för att öka lutlösningens effektivitet. Det tillsatsmedel som 
används i det studerade CIP-systemet på Spendrups Bryggeri rekommenderas att 
användas med en koncentration som motsvarar 10 % av lutlösningens 
koncentration i vatten; om lutlösningen har en koncentration på 2 % innebär detta 
en önskad tillsatskoncentration på 0,2 %. Enligt dokument som författaren får ta 
del av i samband med intervjun är det möjligt att rengöra med en kall lutlösning 
om tillsatsmedlet används på rätt nivå. A.Leonardsson (personlig kommunikation, 
18 april 2018) rekommenderar däremot att, vid försöken, inte sänka 
lutlösningstemperaturen lägre än till 60˚C - 65˚C på grund av att det kan finnas 
okända faktorer som spelar in (Leonardsson, 2018).  

 

4.3.2 Minskad mediaanvändning  
Studier har bedrivits för att hitta sätt att direkt minska mediaanvändningen vid 
CIP-rengöring. Den studie som nämndes i föregående avsnitt utförd av Fan et al. 
(2015) har i sitt praktiska försök mätt användbarheten av spolvatten efter att detta 
cirkulerat upp till tre gånger. Spolvatten är det vatten som återvinns till en 
spolvattentank efter CIP-rengöringens sista kallvattensköljning för att användas 
vid den första sköljningen vid nästa CIP-rengöring. Försöket visade att 
rengöringsförmågan efter tre cirkulationer inte hade försämrats (Fan, Phinney, & 
Heldman, 2018). 

 

Pettigrew et al. (2014) har studerat möjligheten att använda simulering för att hitta 
det bästa tillfället att bryta en vattensköljning. Enligt Pettigrew et al. (2014) kan en 
optimal sköljningstid simuleras om information angående sköljvattnets turbiditet, 
pH-värde, temperatur, ledningsförmåga och sockerhalt mäts och registreras. Denna 
information skulle sedan användas för att, med hjälp av datoriserad simulering, 
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hitta det läge där tillräcklig renlighet har uppnåtts (Pettigrew, Blomenhofer, 
Hubert, Gross, & Delgado, 2015). I en intervju med Magnus Hedborg, driftschef 
för den avdelning på Spendrups Bryggeri som innehar det CIP-system vilket 
studien bygger på, och Håkan Dahlman, tekniker med kunskap om nämnt CIP-
system framgår två synpunkter angående förändring av vattensköljningens längd. 
Dels ansåg M. Hedborg (personlig kommunikation, 28 mars 2018) att det utgör en 
risk att förändra tiden av ett CIP-programs inledande skölj då eventuella 
produktrester kan tänkas bränna fast i ett efterkommande steg med het media. H. 
Dahlman & M. Hedborg (personlig kommunikation, 28 mars 2018) ansåg att det 
kunde finnas utrymme att minska tiden för ett CIP-programs avslutande 
vattensköljning utan att riskera produktkvalitet eller konsumentsäkerhet (Hedborg 
& Dahlman, 2018). 

 

4.4 Hållbarhet och ekonomi 
När det kommer till perspektivet ekologisk hållbarhet och företagets ekonomiska 
resultat kan dessa anses vara sammanlänkade. Spendrups Bryggeri har som nämnt 
i avsnitt 2 – Företagsbeskrivning ett tydligt miljömässigt hållbarhetsfokus. Enligt 
Epstein et al. (2014) kan ekonomiska fördelar med att jobba hållbart vara ökade 
vinster, minimering av resursslöseri och även kundrelaterade faktorer som 
exempelvis förbättrat rykte och ökad kundnöjdhet (Epstein J., Rejc Buhovac, 
Elkington, & B Leonard, 2014).  

 

5 Systembeskrivning 
Det CIP-system som varit försöksobjekt i denna studie är av märket Alfa Laval 
och installerades första gången i början av 1990-talet. Detta system 
ominstallerades sedan för dagens burkproduktionslinje år 2008. Detta system har 
använts i alla utförda försök. CIP-systemet består av ett antal tankar för vatten och 
rengöringsmedel samt ledningar och styrning för rengöringsmedier. Detta system 
beskrivs i avsnitt 5.1 – Studerat CIP-system. I samma avsnitt ingår även en 
nulägesanalys för några av de åtgärder som redan har vidtagits för att minska 
mediesvinn. Den produktionsanläggning som rengörs via nämnt CIP-system kallas 
för mixern och används vid produktion av kolsyrat vatten, läsk och cider som ska 
tappas på aluminiumburk. Inget stilla vatten produceras på linjen då detta ställer 
högre krav på renlighet. Produktionsanläggningen och hur denna samspelar med 
CIP-systemet beskrivs kortfattat i avsnitt 5.2 – Produktionsanläggning. 

 

5.1 Studerat CIP-system 
Det studerade CIP-systemet beskrivs i detta avsnitt genom att först förklara 
systemets uppbyggnad med ingående komponenter och därefter beskriva hur 
processen ser ut när en CIP-rengöring genomförs. 
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5.1.1 Systembeskrivning CIP-system 
Det studerade CIP-systemet har tre tankar som vardera har volymen 6000 liter. Av 
dessa tankar är en märkt med ”lut”, en med ”hetvatten” och en med ”spolvatten”. 
Spolvatten är benämningen på det kallvatten som har använts för att utföra den 
sista sköljningen av tillhörande produktionsanläggning i ett CIP-program. När 
detta färskvatten sköljt systemet återvinns det i spolvattentanken för att användas 
till den första sköljningen vid nästkommande CIP-rengöring. Med andra ord är 
spolvatten sköljvatten för återanvändning. Tanken märkt ”lut” innehåller en 
lutlösning med vatten som innehar en lutkoncentration som enligt märkning av 
luttank ska vara mellan 1,5 % - 2,0 %. Den tredje tanken som är märkt ”hetvatten” 
innehåller vatten som värms upp till cirka 85˚C vid CIP-rengöring. Tankarna med 
lutlösning och hetvatten töms inte vid varje CIP-rengöring såsom spolvattentanken 
gör, utan fylls istället på med den mängd media som försvunnit under CIP-
rengöringens gång. För att hålla systemet rent från avlagringar trots att dessa två 
tankar inte töms vid CIP utförs även regelbunden rengöring av själva CIP-
systemet. Denna rengöring genomförs med syra som avlägsnar eventuella 
avlagringar. Då lutlösningen är lätt frätande och hetvattnet vid uppnådd 
hetvattentemperatur är bakteriedödande är dessa tankar till viss del 
självrengörande. Utöver dessa tre tankar med CIP-medier är färskvatten påkopplat 
via kommunal vattenförsörjning. Tillhörande denna vattenledning är en tank som 
är avsevärt mindre och enbart har som funktion att balansera stamtrycket för att 
minimera ojämnheter i CIP-systemets vattentryck (Dahlman, 2018).  

 

De tre tankarna och färskvattenledningen möts i en gemensam ledning innan 
medierna leds vidare till de objekt som ska rengöras. Integrerat i systemet finns 
mätare av flödesvolym och flödeshastighet, temperaturmätare samt mätare av 
elektrisk ledningsförmåga, vilken påverkas av lutkoncentration och även till viss 
del av mediatemperatur. På CIP-systemets manöverskärm går det att läsa av dessa 
mätare.  Placerad på ledningen direkt efter tankarna är mätare av flödeshastighet 
och -volym och temperatur. På ledningen efter systemets plattvärmeväxlare går det 
att läsa av temperatur och på den returledning som går ut från rengjord anläggning 
och mot avlopp finns avläsning för temperatur samt ledningsförmåga. Den ovan 
nämnda plattvärmeväxlaren är till för uppvärmningen av media i systemet och det 
värmemedium som används är ånga. Temperaturmätarna som sitter före och efter 
värmeväxlaren styr ångventilen.  
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Figur 1. Systembild från manöverskärm för studerat CIP-system. 

 

Styrning av medier sker via pumpar och ventiler. Ventiler finns ut från alla tre 
medietankar samt från färskvattenledning. Mot CIP-objekt finns ett antal ventiler 
som bestämmer vilket objekt som ska rengöras. Det CIP-objekt, mixern, som 
rengöres vid denna studie är inte det enda objekt som kan rengöras med detta CIP-
system. När rengörande medier kommer tillbaka från rengöring av CIP-objekt via 
den så kallade returledningen kan mediet, via ventiler, styras mot avlopp eller in i 
någon av de tre medietankarna. Det riktvärde för flödeshastighet som använts vid 
installation av systemet är 2,5 m/s (Dahlman, 2018). Systemets tankar med 
lutlösning och hetvatten är också kopplade till bryggeriets hetvattenledning. Detta 
hetvatten används för påfyllning av het media, och komplement till 
plattvärmeväxlaren, under den så kallade beredningen. Vad beredning innebär 
beskrivs vidare i avsnitt 5.1.3 – Nulägesanalys av mediesvinn.  

 

5.1.2 Processbeskrivning CIP-system 
I detta avsnitt beskrivs processen för en CIP-rengöring av valt objekt. För att ha 
möjlighet att inom studiens givna tidsram få fram något resultat valdes enbart ett 
program för observation. Detta program kallas på manöverskärmen för Mixer KV 
Lut HV KV, där KV är förkortning för kallvatten och HV för hetvatten. Det är 
med andra ord en rengöring av mixern, där rengörande medier sköljer objektet i 
programmets nämnda ordning. Kallvatten kan i detta fall representera både 
spolvatten eller färskvatten från den kommunala vattenledningen. Kortfattat går 
detta program igenom följande steg:  
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KV: Försköljning med spolvatten, som övergår i sköljning med färskvatten när 
det blir tomt i spolvattentanken. Denna ska avlägsna majoriteten av de 
produktrester som återstår i systemet efter produktion. Detta gäller 
framförallt de rester som bäst avlägsnas med ett kallt medium. 

Lut:  Cirkulation av uppvärmd lutlösning för att avlägsna kvarvarande 
produktrester. 

HV: Hetvattencirkulation som motverkar eventuell tillväxt av produkt- och 
konsumentskadliga bakterier. 

KV: Kallvattensköljning från färskvattenledning som återvinns som spolvatten 
inför försköljning vid nästa CIP-rengöring. 

 

Då ovanstående enbart är en grov beskrivning av programmet finns ett mer 
detaljerat utförande av detta i bilaga 1. 

 

5.1.3 Nulägesanalys av mediesvinn 
Processen har redan i nuläget planerats för att undvika svinn. I detta avsnitt 
beskrivs åtgärder som redan vidtogs vid systemets installation. 

 

Det studerade programmet innehåller som nämnt både uppvärmd lut och hetvatten. 
För att ett sådant program ska gå att starta måste en så kallad beredning 
genomföras. Beredningsprogrammen är till för att värma upp hetvatten och 
lutlösning genom cirkulation runt en slinga som är betydligt kortare än de slingor 
som går till CIP-objekt. Slingan leder enbart medier från sin tank, förbi 
plattvärmeväxlaren och tillbaka in i tanken igen. Detta innebär att uppvärmning 
kan ske mer effektivt. Om dessa medier värms upp under programmets gång 
genom att färdas en längre slinga, som då även kan innehålla rester av kallvatten 
från produktionen, kyls medierna ner i högre grad och börvärden för temperatur 
kan ta lång tid att uppnå. I vissa fall kyls medierna så mycket vid varje varv att 
inställd temperatur överhuvudtaget inte kan uppnås. Då CIP utan beredning har 
visat sig vara besvärlig och antagits vara energikrävande har beredningsprogram 
installerats som en energi- och tidsbesparande åtgärd (Dahlman, 2018). 

 

När det i programmet är dags för växling från ett media till ett annat sker en så 
kallad mediaväxling. Mediaväxlingar kan tänkas vara en orsak till visst svinn, 
eftersom det media som kommer in i systemet efter ett annat används för att skjuta 
på det första mediet. Detta betyder att de två medierna alltid kommer att blandas 
till viss del i ledningen. När detta sker kommer det att leda till icke godkända 
börvärden, vilket leder till att mer media går till avloppet. Ett exempel för att 
tydliggöra; en växling sker mellan lut och hetvatten, i skarven mellan de två 
medierna blandas dessa. När det blandade partiet når fram till mätaren på 
returledningen är ledningsförmågan (mått på lutkoncentration) för låg för att ledas 
till luttanken och för hög för att ledas till hetvattentanken. Om medierna då 
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dessutom under rengöringens gång skulle tillåtas att gå in i mixerns tankar och 
blandas där skulle en mängd media som motsvarar tankarnas volym bli 
oanvändbart. Åtgärder för att minimera detta svinn har tagits vid installation av 
systemet. Hetvatten har då släppts fram och flödesmätaren har startats. Genom att 
känna på ledningen vid önskad brytpunkt, exempelvis precis innan en tank, och 
sedan läsa av flödesmätare precis när hetvattnet når fram, har 
installationsteknikerna kunnat registrera den volym som ryms i ledningen fram till 
brytpunkten (Dahlman, 2018). Genom att hitta denna brytpunkt undviks svinn vid 
mediaväxlingar. Att istället finna dessa brytpunkter med hjälp av mätande givare 
eller liknande skulle potentiellt kunna ge ytterligare minskat svinn. Både 
konsulterade tekniker och författare anser att detta sannolikt inte är fallet. Därför 
utforskas inte denna metod för minskning av mediasvinn vidare i denna studie. 

 

Ytterligare en åtgärd för att minska svinn är flexibelt inställda börvärden. 
Lutlösningen behöver till exempel inte uppnå fullt godkänd ledningsförmåga ur 
rengöringssynpunkt, för att gå tillbaka in i luttanken efter cirkulation i systemet. 
Detta gäller så länge ventilen ut från luttanken har stängts. Ett exempel på detta är 
att börvärdet på lutlösningen vid cirkulerande rengöring ska vara över 60 mS/cm 
för att inte gå mot avlopp. Efter det att cirkulationen avslutats och en mediaväxling 
till hetvatten har infallit är luttanken stängd ut mot systemet, medan 
hetvattentanken är öppen för framledning. Hetvatten puttar då fram den lutlösning 
som är kvar i systemet ända till dess att rent hetvatten når returledningen och 
hetvattencirkulation inleds. Så länge mediet i returledningen fortfarande har en 
ledningsförmåga över 40 mS/cm, det vill säga mediet är en blandning av hetvatten 
och lutlösning, fortsätter detta att gå in i lutlösningstanken. Det innebär givetvis att 
hela lutlösningen kommer att få lägre koncentration än den hade från början. 
Luttanken kommer sedan att fyllas på vid nästa beredning och då även doseras upp 
till rätt lutkoncentration. Detta har antagits vara en rimlig lösning för att minska 
svinn och utsläpp av lut till avlopp. Om inte detta utbyte av lut skulle ske vid dessa 
tillfällen hade det istället varit nödvändigt att byta ut hela luttankens innehåll 
oftare. 

 

5.2 Produktionsanläggning 
Den produktionsanläggning som ska rengöras av det studerade CIP-systemet kallas 
för mixer. Ordet mixer betyder blandare och i denna mixer sker blandning av 
vatten och syrup alternativt blandning av vatten och tillsats av smakämnen för 
kolsyrat vatten. Syrup är en typ av smaksatt sockersirap som utgör grunden i en 
läskedryck.  

 

 

 



 

22 

 

Mixern består av följande tankar:  

- En syrupbehållare, cirka 250 liter, som fylls på efterhand under produktion.  
- En mindre syrupbehållare, cirka 75 liter, för dosering av syrup. 
- En vattentank, cirka 700 liter, där vatten doseras i rätt mängd för vald 

produkt. 
- En liggande blandningstank där doserat vatten och syrup släpps ner och 

blandas. 
- En karboniseringstank dit läsken åker efter blandning för tillsättning av 

kolsyra. 

 

 

Figur 2. Bild av manöverskärm för produktionssystemet mixer 

Olika inloppsvägar gäller för medier vid produktion gentemot CIP-rengöring. 
Påfyllning av CIP-medier sker generellt via de så kallade spolbollarna som sitter 
längst upp i tankarna. Dessa spolbollar fördelar CIP-medierna med särskild vinkel 
för att avlägsna produktrester från tankarnas väggar. Samtidigt måste de vägar som 
produkten vanligtvis tar också rengöras, vilket också sker. Eftersom tankarna 
behöver fyllas upp helt vid flera tillfällen under rengöringen och sedan tömmas 
finns ett särskilt program på mixern som ser till att detta fungerar. Det finns alltså 
ett program på mixern särskilt för CIP-rengöring och ett program på själva CIP-
systemet för rengöring av mixer. Dessa två program måste båda startas för att en 
CIP-rengöring av mixern ska kunna utföras. 
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6 Genomförande faktorförsök 
Som metodavsnittet i denna rapport anger har en metod för faktorförsök 
applicerats i studien. Det här avsnittet behandlar planeringen och förberedelserna 
för dessa försök. 

 

6.1 Försöksplanering 
Olausson (1992) beskriver i sin rapport Statistisk försöksplanering faktorförsök hur 
faktorförsök kan planeras och genomföras. Detta avsnitt behandlar planeringen av 
försök. Figur 3 visar det genomförande som Olausson (1992) anger som riktlinje 
för faktorförsöken. Steg 1 – 5 utgör planeringsdelen av arbetet. Steg 6 är 
genomförandet av försöket och steg 7 – 8 är för analys och slutsats, vilket 
behandlas i rapportens senare avsnitt, avsnitt 8 – Analys och avsnitt 9 – Slutsats. 

 

 

Figur 3. Arbetsgång faktorförsök, baserad på rapporten Statistisk försöksplanering (Olausson, 1992). 

 

Nedan presenteras planeringsstegen 1 – 5 utifrån figur 3 såsom den har antagits i 
studiens specifika fall: 

 

1. Formulera problemet: 
 
Det formulerade problemet bygger i detta fall på rapportens 
problembeskrivning och frågeställningar, avsnitt 1.2 respektive 1.4; 
optimering av CIP-systemets resursanvändning utan att kompromissa 
produkten ur ett kvalitets- eller säkerhetsperspektiv. 
 

2. Samla förhandsinformation: 
 
Förhandsinformationen som samlats bygger på den information som 
framkommit vid datainsamling enligt de metoder som beskrivs i avsnitt 3.2 
i rapporten, samt med hjälp av riskanalysen i bilaga 2. 
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3. Välj resultatvariabel: 
 
Vid val av resultatvariabler har kundens säkerhet och produktens kvalitet 
varit huvudfokus. Den riskanalys som utförts ligger till grund för valet av 
variabler. Dessa variabler är tre stycken mikrobiologiska prover samt en 
pH-mätning på det sköljvatten som används för CIP-rengöringens 
avslutande sköljning innan detta går till spolvattentanken. Analys av 
proverna har utförts av personal på Spendrups centrallaboratorium.  
 

4. Välj faktorer som ska varieras och nivåer på dessa: 
 
Faktorer som ska varieras är sådana som kan ha korrelation. Dessa ska 
varieras på 2 nivåer, en hög och en låg. Antal faktorer som provas är 3. 
Antal nivåer upphöjt i antal faktorer kommer att resultera i 8 försök. 
Faktorerna har valts i samråd med tekniker, driftschef och 
kemikalieleverantör och utifrån den förhandsinformation som samlats. 
 

a. Faktor 1. Luttemperatur för lutsköljning av studerat CIP-program. 
 

i. Nivå – låg: 60˚C–65˚C grader, hög: 80˚C–85˚C grader 
 

b. Faktor 2. Halt av tillsatsmedel i lut; additivet höjer lutens 
effektivitet. 
 

i. Nivå – låg: 0,00%-0,09%, hög: 0,10%-0,20%  
 

c. Faktor 3. Tid på den kallvattensköljning som avslutar 
rengöringsprogram 
 

i. Nivå – låg: 200 s, hög: 300 s 
 

5. Välj försöksplan: 
 
Enligt Olausson (1992) kan en försöksplan, med hög alternativt låg nivå på 
faktorerna, ställas upp med så kallad standardordning. Enligt 
standardordningen skapas en plan där prov 1 innebär att alla faktorer 
provas på den låga nivån och därefter följs en särskild ordning på 
nivåändringar. Tabell 1 nedan visar just denna ordning för ett försök med 
åtta planerade prov. Det finns ofta oönskade faktorer, eller störningar, som 
kan variera med tiden. Randomiseringen är ett sätt minska risken för att 
dessa störningar påverkar studiens utfall. (Olausson, 1992). Eftersom 
proven har randomiserats ingår kolumnen ”provordning”, vilken visar den 
ordning som försöken har utförts i under studien. Låg nivå visas med ett 
minustecken, hög nivå med ett plustecken. 
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Tabell 1. Försöksplan enligt standardordning uppställd under studiens planeringsfas. 

Provnummer Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Provordning 
1 - - - 5 
2 + - - 3 
3 - + - 8 
4 + + - 7 
5 - - + 4 
6 + - + 1 
7 - + + 6 
8 + + + 2 

 
 

6.2 Förberedelser 
De förberedelser som krävdes för att utföra faktorförsöken har varit integrerade 
med planering av försöken. Detta avsnitt är en något mer detaljerad beskrivning av 
dessa förberedande resonemang och vissa beslut som fick fattas i början av 
processen. 

 

Vid val av faktorer användes riskanalysen till stöd, såväl som de i avsnitt 6.1 
nämnda intervjuerna samt utforskade teorier om CIP-rengöring. Efter de intervjuer 
som fastställde vilka åtgärder som redan tagits för att minska svinn uteslöts vissa 
fokusområden. Mediaväxlingar och uppvärmning genom beredning har som 
påtalat i avsnitt 5.1.3 – Nulägesanalys av svinn, redan varit en del av arbetet kring 
minskat svinn och valdes därför bort i denna studie. Utefter riskanalysen fattades 
beslutet att inte göra någon förkortning eller temperatursänkning av hetvattensteget 
då detta utgör den största risken för mikrobiologisk tillväxt. Riskanalysen ligger 
även till grund för beslutet att inte korta ner programmets inledande 
kallvattensköljning. 

 

Att återvinna spolvatten är något som utforskas som metod för att minska svinn i 
två av de studerade artiklar som nämns under avsnitt 4.3 – Att minska 
resursanvändning. Detta ansågs efter intervjuer och observation av CIP-system att 
vara ett större åtagande än vad tiden skulle tillåta, men eventuell möjlighet till och 
påverkan av att göra detta utreds istället teoretiskt i rapportens analysdel. 

 

Inför observation och provtagning krävdes vissa förberedelser. Dels krävdes en 
provkran som var lämplig att ta spolvattenprover ur. Vissa förförsök utfördes och 
vid det första av dessa försök användes en kran i direkt anslutning till 
spolvattentanken. Detta prov visade på en hög grad av mikrobiologisk tillväxt. Då 
denna kran inte går att skölja med hetvatten och lutlösning under programmets 
gång (den är inte kopplad till en gemensam ledning) kan tillväxten vara direkt från 
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kranen och ger därför inte ett pålitligt resultat (Dahlman, 2018). Spolvattnet som 
finns i tanken byts heller inte ut helt vid varje sköljning då en viss mängd måste 
vara kvar för att inte torrköra pumpen (Persson, 2018). Detta ger därför inte ett 
tillförlitligt svar på hur rent det sista sköljvattnet är som kommer ut från CIP-
rengöringen, utan ger snarare en antydan till renligheten av det spolvatten som 
används för programmets första sköljning. Detta är inte relevant för studien. 

 

I förförsöken visade det sig att en sänkning av lutlösningstemperaturen i 
inställningarna för programmet och beredningen inte gav en reell sänkning av 
temperaturen. Den tekniker som programmerat studiens CIP-system, hade valt att 
enbart ha en lägsta temperaturnivå som lutsköljningen inte fick underskrida. Denna 
inställning ändrades innan försöken för att kunna utföra dessa enligt plan. 

 

6.3 Provtagning och resultatvariabler 
Detta avsnitt beskriver vidare utgångspunkten till val av resultatvariabel och ger en 
mer detaljerad bild av provtagning och resultatavläsning. 

 

I nuläget utför bryggeriets drifts- och centrallaboratorier bland annat löpande 
prover på färdig produkt för att avgöra om det finns kvalitetsbrister. Prover på 
färdig produkt kan bero på faktorer som påverkas av annat än enbart effektiviteten 
på CIP-rengöringen. Exempel på detta kan vara bristande rengöring av 
tappningsmaskinen, att syre inte avlägsnats från burk vid tappning i tillräckligt hög 
grad eller luftburna bakterier som tar sig in i produkten mellan tappning och 
lockfalsning. Därför är prover på vatten från returledning vid sista sköljningen i ett 
program mer rättvisande för hur väl CIP-rengöringen fungerar. 

 

De prover som valdes, i samråd med laboratoriepersonal, för den aktuella studien 
filtrerades på olika substrat för att kunna upptäcka mikrobiologisk tillväxt. Tillväxt 
går att se som prickar på filtret efter en viss tid och dessa prickar räknas för att 
avgöra om produkten är godkänd eller inte. Alla analyser har genomförts av 
erfaren laboratoriepersonal på Spendrups Bryggeri. Substraten som användes för 
prov i denna studie kallas WPA, NBB och prov för koliforma bakterier. WPA är 
ett standardprov som kan upptäcka olika typer av tillväxt. NBB används för bland 
annat jästa produkter som öl och cider och är lämpat för prover av sköljvatten. Det 
sista provet är till för att upptäcka koliforma bakterier i sköljvattnet. Av de 
koliforma bakterier som finns är typen E.Coli särskilt aggressiv och för dessa har 
bestämts att ingen tillväxt får finnas för godkänt prov. Övriga koliforma bakterier 
anses i denna studie vara godkända om antal prickar är under 10. Samma riktvärde 
har bestämts för WPA och NBB. De vattenprover som analyserats togs från 
returledningen mellan mixer och avlopp när omkring 50 sekunder återstod av 
rengöringsprogrammet. Även pH-värde har uppmätts och riktvärdet för dessa 
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prover är 7, vilket är neutralt pH. Syftet med pH-mätningen är att upptäcka 
lutrester. Lut är basiskt och om pH-värdet är över 8 kommer provet att räknas som 
icke-godkänt. Eftersom det framförallt är sura produkter och kolsyra (surt) som 
behandlas i mixern är det troligt att lut är orsaken om pH-värdet i sköljvattnet är 
över neutralt.  

 

7 Data/Empiri 
I detta avsnitt presenteras den data och empiri som samlats, främst genom 
observationer av CIP-systemets program Mixer KV Lut HV KV såsom detta 
beskrivs i avsnitt 5 - Systembeskrivning.  

 

Observationer av CIP-program har utförts enligt uppställd försöksplan. Datum som 
de åtta försöken har infallit på är följande: 

19/4, 22/4, 26/4, 6/5, 8/5, 13/5, 15/5, 20/5 

Alla ovanstående datum gäller för år 2018. 

 

De data som registrerats för dessa datum är: 

 Tid för varje registrerad observation (klockslag). 
 Temperatur före värmeväxlare (˚C). 
 Flödeshastighet (liter/h). 
 Volym som passerat flödesmätare sedan nollställning (liter). 
 Ångventil läge (% öppen). 
 Temperatur efter värmeväxlare (˚C). 
 Temperatur vid returledning (˚C). 
 Ledningsförmåga vid returledning (mS/cm). 
 Styrning av flöde (kommentar angående den väg mediaflödet leds). 
 Programsteg (ex. hetvattencirkulation eller tömning av mixer). 
 Innehåll i spolvatten-, hetvatten och lutlösningstank (liter). 

Resultaten som registrerats i Excelark finns i bilaga 3 – 10. 

 

Värden för temperaturökning av hetvatten och lutlösning vid beredning har 
registrerats i syfte att beräkna kostnad av energiåtgång vid uppvärmning. För 
denna beräkning hänvisas till avsnitt 8.5.  

Tabell 2. Värden för ökning i temperatur vid uppvärmning av media 

Moment  ΔT 
hetvatten 

ΔT lut, hög 
nivå 

ΔT lut, låg 
nivå  

Volym/tank 

Beredning Ca 65˚C Ca 65˚C Ca 45˚C Ca 5500 l 
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Följande värden registrerades vid provtagning av CIP-programmets sista 
sköljvatten. Vattenprovet är taget från returledningen för mixer när mellan 50 
sekunder och 0 sekunder återstod av sista kallvattensköljningen. 

 3 mikrobiologiska prover för att upptäcka eventuell tillväxt. 
o WPA (provtid 3 dygn) 
o NBB (provtid 5 dygn) 
o Koliforma (provtid 1 dygn) 

 pH-värde uppmättes för att upptäcka ej bortsköljda lutrester. 

Dessa värden presenteras i tabell 3. 

Tabell 3. Provsvar för vattenprov taget vid sista kallvattensköljningen vid CIP-program 

Provnr. Datum WPA 
filter 

Koliforma 
E.Coli 

Koliforma 
Övriga 

NBB pH 

6 19 april 0 0 0 0 4,99 
8 22 april 0 0 1 0 5,01 
2 26 april 0 0 0 0 5,00 
5 6 maj 0 0 0 0 - 
1 8 maj 0 0 0 0 4,86 
7 13 maj 0 0 0 0 5,47 
4 15 maj 0 0 0 0 - 
3 20 maj 0 0 0 0 - 

 

Resultaten avläses enligt följande: 

WPA:  ≥0 och <10 - Godkänt  

NBB:  ≥0 och <10 - Godkänt 

Koliforma övriga:  ≥0 och <10 - Godkänt 

Koliforma E.Coli: Förekomst ej godkänd 

pH-värde:  ≥6 och <8 – Godkänt 

  <6 – Analyseras för orsak 

  ≥8 – Ej godkänt 

 

Följande värden registrerades vid provtagning av lutlösning efter beredning, innan 
CIP-rengöring och presenteras i tabell 4: 

 Lutkoncentration i lutlösning 
 Additivhalt i lutlösning 
 Relation mellan additivnivå och lutkoncentration (kvot mellan dessa) 



 

29 

 

Riktvärdet för relation mellan additiv- och lutkoncentration är 10%, som tidigare 
beskrivet i avsnitt 4.3.1. 

Tabell 4. Uppmätta värden för lutkoncentration och additivhalt innan CIP-rengöring 

Datum Lutkoncentration 
(%) 

Additivhalt 
(%) 

Additivhalt/lutkoncentration 
(%) (nivå) 

19 april 2,2 0,03 1,4 
22 april 1,75 0,14 8 
26 april 2,0 0,05 2,5 
6 maj 2,0 0,05 2,5 
8 maj 2,0 0,06 3 
13 maj 2,0 0,10 5 
15 maj 1,8 0,08 4,4 
20 maj 2,2 0,06 2,7 

 

Som tabell 4 visar är kvoten mellan additiv- och lutkoncentration lägre än 
rekommenderat i samtliga försök. 

 

Följande information har tagits ut från tio efterföljande veckor av 
tappningsrapporter, utifrån studiens syfte gällande produktionstillgänglighet: 

 Antal timmar som produktion rapporterats stå stilla för CIP-rengöring  

För studerat CIP-system under den valda perioden var stillestånd på grund av 
rengöring 0 timmar. 
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8 Analys 
Detta avsnittet innehåller en analys av faktorförsökens utfall grundat i de teorier 
och den data som har presenterats i tidigare avsnitt samt en beräkning för den 
ekonomiska påverkan för en minskning av lutlösningens temperatur. 

 

8.1 Faktorförsök 
Ett antal förförsök genomfördes innan de planerade försöken för att hitta ett 
lämpligt sätt att ta prover och för att upptäcka eventuella oväntade parametrar. Vid 
provtagningen av dessa upptäcktes bland annat att additivnivån i lutlösningen var 
under den rekommendation som anges i avsnitt 4 – Teori, vilket är 10 % av 
lutlösningen. Pumpen som styr additiv fungerar, men har inte en styrning som 
korrelerar med lutdoseringen för att anta det rekommenderade värdet. På grund av 
detta fick värdet som var planerat för den låga och höga nivån på additiv justeras 
utifrån den mängd additiv som tillsattes under försöksperiodens gång. De reella 
värden som användes i försöken presenteras nedan i tabell 5. 

Tabell 5. Värden enligt försöksordning som registrerats vid utförda försök. 

Prov Luttemperatur Additivhalt Tid KV Provdatum 
1 60⁰C - 65⁰C 0,06% (LK 2,0%) 200 s 8/5 
2 80⁰C - 85⁰C 0,05% (LK 2,0%) 200 s 26/4 
3 80⁰C - 85⁰C 0,06% (LK 2,2%) 200 s 20/5 
4 80⁰C - 85⁰C 0,08% (LK 1,8%) 200 s 15/5 
5 60⁰C - 65⁰C 0,05% (LK 2,0%) 300 s 6/5 
6 80⁰C - 85⁰C 0,03% (LK 2,2%) 300 s 19/4 
7 60⁰C - 65⁰C 0,10% (LK 2,0%) 300 s 13/5 
8 80⁰C - 85⁰C 0,14% (LK 1,75%) 300 s 22/4 

 

8.2 Provtagning 
Vid försöksplaneringen bestämdes resultatvariabler för att upptäcka oönskad 
mikrobiologisk tillväxt och avvikelser i pH-värde för det sista sköljvattet som 
avslutar CIP-rengöringen. De tre prover som användes för mikrobiologisk 
provning var WPA med filtrering, NBB med filtrering samt prov för koliforma 
bakterier via filtrering. Alla dessa prover utom ett visade värdet 0, vilket är det 
värde som önskas för att vara säker på att ingen produkt- eller konsumentskadlig 
tillväxt finns i sköljvattnet. Det enda provet som avvek var resultatet för prov av 
koliforma bakterier den 22 april. Detta prov visade vad som kallas för 1 övrig. 
Detta innebär ett godkänt resultat, då denna typ av tillväxt är acceptabel vid 
resultat ≥0 och <10. Det ska tydliggöras att 1 övrig i detta fall inte innebär tillväxt 
av E. coli-bakterier, då dessa även i små mängder innebär ett icke godkänt prov. 

 

De pH-tester som utfördes hade alla lägre än pH 7, vilket är neutralt pH-värde, och 
det vanliga för vatten. Syftet med pH-testerna var att upptäcka lutrester. Ifall 
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lutrester funnits i vattnet hade detta varit basiskt med ett pH-värde över 7. Det låga 
pH-värdet kan bero på att tankarna under rengöring töms med CO2. CO2 bidrar 
enligt Azeredo et al. (2016) till en surare miljö, det vill säga ett lägre pH-värde. 
Azeredo et al. (2016) hävdar även att tillsatser i läskedryck är av sur karaktär 
(Azeredo, Alverenga, Sant'Ana, & Sabaa Srur, 2016). Detta skulle kunna innebära 
att produktrester orsakar det låga pH-värdet. Författaren anser att det är mer 
sannolikt att CO2-tömningen orsakar det låga pH-värdet då detta ämne används för 
att tömma ur det sista sköljvattnet, vilket är det som testas. Att lutrester skulle 
kvarstå på grund av den förkortade kallvattensköljningen som genomförts vid 
hälften av försöken är högst osannolikt med de pH-värden som registrerats. 

 

Additivnivåerna var lägre än det rekommenderade som angavs vid intervju med A. 
Leonardsson (personlig kommunikation, 18 april 2018). Resultaten på de provsvar 
som erhölls visar att de lägre additivnivåerna inte orsakade någon tillväxt i 
samband med övriga parametrar. Additivet har som syfte att effektivisera 
lutlösningens rengöringsförmåga. Det är tänkbart att additivet gav tillräcklig effekt 
för den temperatur som lutlösningen ställdes in på, även när denna var på låg nivå. 
En möjlighet är att additivhalten behöver höjas om lutlösningens temperatur skulle 
sänkas ytterligare. Då provsvaren är resultat från CIP-rengöringar som enbart 
utförts en gång med ändrade värden kan det vara så att additivnivån påverkar 
rengöringseffekten på sikt. Det är möjligt att en additivhalt på rekommenderad 
nivå kan hålla tankarna rena från lutavlagringar eller produktrester under en längre 
period och på så vis förlänga den tid som går mellan de syrarengöringar som utförs 
av hela CIP-systemet. 

 

8.3 Rengöringseffektivitet 
Ingen nivåändring av lutkoncentrationen i den rengörande lösningen har aktivt 
genomförts i studien. Däremot ingick en mätning av lutlösningens aktuella 
koncentration inför varje observerat program. Syftet var då att jämföra 
proportionerna för additivkoncentration relativt lutkoncentration, då riktvärdet för 
detta var att additivkoncentrationen skulle vara 10% av lutkoncentrationen. De 
teorier som finns om flödeshastighet, både i den vetenskapliga artikeln av Fan et 
al. (2015) och de dokument som presenterades vid intervju med A. Leonardsson 
(personlig kommunikation, 18 april 2018), samt den information angående det 
studerade CIP-systemets flödeshastighet som framkom vid intervju med H. 
Dahlman (personlig kommunikation 22 mars, 2018) tycks samstämma. De 
provsvar som studien resulterat i styrker denna information. En annan teori som 
samstämmer med studien är den där Atwell et al. (2016) hävdar att en 
lutkoncentration på 1 % – 2 % är lämplig för rengöring. I vissa fall har 
lutkoncentrationen varit högre, vilket eventuellt är onödigt. Möjligt är att det 
räcker med en lutkoncentration på 1 - 1,5 %. 
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I detta stycke presenteras en uppskattning av hur en ändring av lutkoncentrationen 
kan minska mängden lut som förbrukas. I dagsläget har lutkoncentrationen, enligt 
de åtta observationerna i studien, ett snittvärde på 2,0%. Teoretiskt skulle 
koncentrationen av lut kunna sänkas med en halv procentenhet utan någon större 
påverkan på rengöringsresultatet. Om detta utförs i luttanken som innehar 5500 
liter lutlösning bör detta motsvara skillnaden i mängd lut som används för 
utspädning till önskad koncentration. Den lutlösning som används för att uppnå 
rätt koncentration kommer från bryggeriets centrala lutrum där koncentrationen i 
tankarna är 20%.  

0,5% ∙ 5500 = 27,5  ( . 100%) 

27,5  ( . 100%) ∗ 5 = 137,5  ( . 20%) 

 

För varje gång lutlösningen ska spädas till rätt koncentration skulle det krävas 
knappt 30 liter mindre av helt ren lut, vilket innebär fem gånger så mycket av den  
lösningen med 20% lutkoncentration.  

 

8.4 Direkt minskning av svinn 
I syfte att minska färskvattenanvändningen sänktes rengöringsprogrammets 
avslutande kallvattensköljning till 200 sekunder i hälften av försöken. Den 
avslutande sköljningen använder enbart färskvatten. Tiden för sköljningen var 
tidigare inställd på 300 sekunder, vilket i faktorförsöken fick representera den 
höga nivån. Denna slutliga sköljning skickar sköljvattnet till spolvattentanken för 
att kunna återanvändas vid första sköljningen i nästa rengöringsprogram. På grund 
av den sänkta tiden användes en mindre mängd färskvatten. Tyvärr verkade detta 
ändå kontraproduktivt. Vid alla åtta observationer tog spolvattnet som användes 
vid den första sköljningen slut innan programmets sköljning var klar. Därefter 
kopplades automatiskt färskvatten istället på till dess att sköljningen var klar. Att 
sänka den sista kallvattensköljningen från 300 sekunder till 200 sekunder innebar 
att mindre vatten samlades i spolvattentanken för återanvändning vid nästa CIP-
rengöring. Resultatet presenteras grafiskt i figur 4. 
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Figur 4. Jämförelse mellan volym färskvatten som används och spolvatten som alstras när första sköljningen 
är 300 respektive 200 sekunder lång. 

Den data som presenteras i figur 4 pekar på att ändringen i den inledande 
sköljningens tidslängd och spolvattnet som alstras i viss mån tar ut varandra när 
det gäller att fungera som vattenbesparande åtgärd. För att den förkortade 
sköljningen ska vara mer nyttig ur syfte att minska färskvattenanvändningen skulle 
det kunna hjälpa att återvinna vattnet i spolvattentanken flera cirkulationer. Det 
kan då vara möjligt att förkorta den inledande sköljningen och ändå inte behöva 
mer spolvatten än det som kan alstras med den kortare sköljningen. Det kan även 
göras i syfte att nyttja allt spolvatten och ändå behålla den längre sköljningen, 300 
sekunder, om detta är önskvärt. Det bör nämnas att det finns andra 
rengöringsprogram som inte använder sig av spolvatten, men som ändå alstrar 
spolvatten. Dessa kan vara av intresse för planering av mer sparsam 
vattenanvändning. Tabell 6 visar förhållandet mellan den volym färskvatten som 
används vid de observerade CIP-rengöringarna jämfört med den volym spolvatten 
som finns att tillgå vid rengöringsprogrammets start. Som tabellen visar skiljer sig 
mängden spolvatten åt, vilket beror på att olika rengöringsprogram har aktiverats 
under veckans gång. En fylld spolvattentank vid programstart minskar tydligt 
färskvattenanvändningen. Figur 4 är en grafisk representation av samma data. 
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Tabell 6. Spolvatten vid programstart jämfört med färskvatten som används för inledande sköljning. 

Datum Spolvatten i tank programstart 
(liter) 

Färskvatten som behövs för sköljning 
(liter) 

19-apr 5444 454 
22-apr 3279 1951 
26-apr 5500 148 
06-maj 3446 2161 
08-maj 5500 33 
13-maj 2047 3467 
15-maj 5500 234 
20-maj 5500 294 

 

 

Figur 5.  Jämförelse mellan antal liter färskvatten som krävs vid inledande sköljsteg och volym spolvatten som 
finns att tillgå vid programstart. 

 

Utifrån teori baserad på Fan et al. (2015), som hävdade att återvinning av 
spolvatten upp till tre gånger kan vara fullt möjlig ur ett kvalitetsperspektiv anses 
denna åtgärd vara ett alternativ. Enligt H. Dahlman (personlig kommunikation, 22 
mars 2018) skulle det kunna innebära en risk för tillväxt att cirkulera spolvatten 
flera gånger och sedan spara detta i spolvattentanken. Författarens egna förförsök, 
där spolvattentanken visade sig vara en potentiell risk ur synpunkt för 
mikrobiologisk tillväxt styrker detta. Ett alternativ utifrån dessa teorier och 
observationer kan vara att cirkulera spolvattnet det antal gånger som krävs för att 
utföra hela den första sköljningen utan att använda färskvatten, men då se till att 
inget av detta vatten sedan sparas i spolvattentanken.  
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För att bekräfta alternativt bestrida ovanstående teori angående återvinning av 
spolvatten genomfördes de beräkningar som presenteras i detta stycke. 
Medelvolymen för färskvattenanvändningen som presenteras i tabell 6 och figur 5, 
och utgår från de åtta observationer som har genomförts, är 1093 liter. Om en 
sådan sköljning med färskvatten utförs 3 gånger per vecka året om blir summan av 
alla sköljningar drygt 170000 liter vatten. Dokumentstudier av tappningsrapporter 
styrker att detta bör vara ett rimligt antal sköljningar att utgå ifrån på veckobasis. 
Denna årliga besparing av vatten motsvarar vad som används till ungefär sju 
timmars produktion av läsk på avdelningen för det observerade CIP-systemet. 
Svenskt kommunalt vatten kostar 4 öre per liter och en svensk person i snitt brukar 
140 liter vatten om dagen (Svenskt Vatten, 2018). Kostnaden för det vatten som 
kan besparas genom att återvinna spolvattnet skulle enligt observationerna 
innebära knappt 7000 SEK per år. Om färskvattenanvändningen istället jämförs 
med en genomsnittlig svensk persons privata förbrukning räcker den dagliga 
besparingen av färskvatten till omkring 20 personer.  

 

8.5 Ekonomi och energi 
För att ta reda på om den sänkning av luttemperatur som genomfördes vid 
försöken har någon påverkan på energiförbrukningen och företagets ekonomi 
beräknades energiåtgången vid beredning. Beredningen innebär att valt media får 
cirkulera och värmas upp, vilket då samtidigt värmer upp ledningar och tankar. 
Efter beredningen väntar het lutlösning, hetvatten eller båda i respektive tankar till 
dess att ett program startas. Givetvis sjunker temperaturen allt eftersom i tankarna 
om inte ett program startas omedelbart. Om tiden mellan beredning och 
programstart blir för lång ändras texten ”beredning klar” till ”beredning behövs” 
på manöverskärmen och då måste en ny beredning utföras för att kunna starta ett 
program. I detta fall har beräkning av energiförbrukning fokuserats på den 
inledande uppvärmningen av just lutlösningen. Värmekapaciteten som har använts 
gäller en lutkoncentration på 2 % (Ehinger, 2018).  
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Energi har beräknats enligt: = ∙  ∙  ∆ , där 

m = mediets massa 

c = mediets värmekapacitet 

∆  = skillnad i temperatur mellan rumstempererat och uppvärmt media 

Antagen volym för uppvärmt media är 5500 liter. 

Uppskattat elpris är 0,4 SEK/kWh (personlig kommunikation, 30 juli, 2018) 

5500  ∙ 4100 °⁄  ∙ (85 − 20)° ≈  1,47 ∙ 10   

3600 =  1 ℎ 

1,47 ∙ 10
3600

 ≈ 407 ℎ 

0,4 ℎ⁄  

407 ℎ ∙ 0,4 ℎ = 163 ⁄  

5500  ∙ 4100 °⁄  ∙ (65 − 20)° ≈  1,01 ∙ 10   

1,01 ∙ 10
3600

 ≈ 282 ℎ 

282 ℎ ∙ 0,4 ℎ = 113 ⁄  

163 − 113 = 50  

Över en period av tre månader beräknades ett snitt på 3 tillfällen varje vecka när 
tankarna värms upp från ursprungtemperatur till beredningstemperatur. 

50  ∙ 3 .⁄ = 150 ⁄  

150  ∙ 52 å ≈ 7800 ⁄  

Bryggeriet har 16 stycken CIP-system. Om varje system skulle genomgå samma 
förändring och antas använda CIP-rengöring 3 gånger per vecka innebär detta en 
årlig besparing på ca 120000 SEK. 
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9 Slutsats och rekommendationer 
I detta avsnitt presenteras slutsatser utifrån den analys som genomförts. Vidare ges 
författaren rekommendationer för fortsatt arbete med att minimera mediesvinn. 

 

Enligt de resultat som har framkommit under studiens gång visar inget av 
provsvaren att de försök som har utförts ger försämrade rengöringsresultat. Detta 
kan vara för att rengöringen är tillräckligt effektiv trots ändrade värden. Det kan 
även bero på att försöken inte utförts under tillräckligt lång tid då lutavlagringar 
eller produktrester kan byggas upp på ställen som är svåra att rengöra utan att 
genast orsaka någon mikrobiologisk tillväxt eller förändrat pH. Dessutom har 
programändringarna hittills kompenserats med ett efterkommande program som 
säkerställt produktens kvalitet och konsumentens säkerhet. Om 
programändringarna sparas under en längre tid finns risk att provsvaren ser 
annorlunda ut. Provsvaren kan bara appliceras på det program på vilket försöken 
har utförts och under samma förutsättningar. 

 

Om ändringar i fortsättningen ska utföras enligt genomförda försök kan 
tidsändringen av rengöringsprogrammets avslutande kallvattensköljningen från 
300 till 200 sekunder vara enklast och säkrast att genomföra. Kallvattnet har som 
främsta uppgift att skölja rent systemet från lutrester. Programmet som testats utför 
en längre hetvattencirkulation, vilket innebär att lutrester med stor sannolikhet 
hinner sköljas undan oavsett. Detta styrks även av de pH-mätningar som 
genomförts. Däremot bestrids syftet med att sänka tiden på kallvattensköljningen 
av det faktum att en kortare inledande sköljning alstrar en mindre volym 
spolvatten som sedan kan användas i nästa rengöringsprograms inledande 
kallvattensköljning. Om det finns mindre spolvatten kommer 
färskvattenanvändningen istället öka vid den inledande kallvattensköljningen. Här 
kan möjligheten finnas att planera CIP-program för att gynna påfyllnaden av 
spolvattentanken. 

 

I detta stycke presenteras vidare slutsatser gällande återanvändning av spolvatten 
utifrån de uppskattningar som presenteras i avsnitt 8.4. Den mängd vatten som kan 
besparas relativt den mängd vatten som används för produktion av läsk anses vara 
liten. Kostnaderna för det vatten som skulle kunna sparas genom att i högre grad 
återcirkulera spolvattnet uppskattas vara 7000 SEK utifrån studiens observationer. 
Författarens slutsats är att denna åtgärd har för liten påverkan både ur ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv för att rimligt motivera den kostnad som en 
förändring av programmet skulle kunna innebära. En åtgärd som inte kräver någon 
omprogrammering är istället att observera CIP-programmen och spolvattentanken 
vid tillfällen då rengöring utförs. Detta i syfte att avgöra vilken ordning olika 
program helst ska genomföras för att i största möjliga mån kunna utgå från en full 
spolvattentank vid start av program som använder sig av spolvatten. Om vid 
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tillfälle både ett CIP-program som inte använder spolvatten, men som alstrar detta, 
samt ett CIP-program som använder spolvatten behöver köras rekommenderas att 
först köra det program som fyller på spolvattnet. Det kan även vara värt att se över 
inställningarna för att avgöra om de program som inte använder spolvatten 
verkligen lämnar sitt sista sköljvatten till spolvattentanken vid alla tillfällen då 
detta är möjligt ur kvalitetssynpunkt. 

 

Pumpen som tillför additivhalten till lutblandningen uppfyller inte 
kemikalieleverantörens rekommendationer. Denna ska tillsätta additiv vid dosering 
av lut under den så kallade beredningen, men gör inte det i tillräcklig utsträckning. 
Rekommendationen är att additivhalten är 10 % av den lutkoncentration som finns 
i lutlösningen. Detta har i genomförda försök inte påverkat resultaten. Då detta 
additiv påverkar lutblandningens effektivitet rekommenderas inte att sänka 
luttemperaturen förrän additivpumpen doserar enligt anvisning. En dosering under 
rekommenderad gräns kan behöva kompenseras med att CIP-systemet behöver 
rengöras med syra i större utsträckning. Gällande additivnivån är dess påverkan på 
rengöringseffektiviteten inte fastställd i studien. 

 

De slutsatser som går att dra utifrån den utförda studien gällande den förkortade 
kallvattensköljningen är att den inte avsevärt påverkar mediesvinnet. Att förkorta 
kallvattensköljningen bör inte utgöra något problem för produktkvaliteten. 
Däremot krävs att spolvattenanvändningen observeras och anpassas för att kunna 
få någon reell nytta av den vattenbesparing som den förkortade sköljningen ger.  

 

Ur ekonomisk synpunkt visade det sig att det kan ge ekonomisk vinning att sänka 
luttemperaturen. Detta gäller särskilt om förändringen utförs på ett flertal av 
bryggeriets CIP-system och program. En minskad resursanvändning går även att 
åstadkomma genom att minska lutkoncentrationen. Studien fastställer inte vad en 
minskad lutkoncentration vid rengöring skulle innebära ekonomiskt eller 
kvalitetsmässigt. 
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10 Diskussion 
 

Som teoretiskt redskap anser jag att faktorförsök har varit effektivt för denna typ 
av studie. Eftersom de två resultatvariablerna, pH och mikrobiologisk tillväxt i 
spolvatten, gav godkända och liknande resultat för alla poster var det däremot svårt 
att dra slutsatser. Möjligtvis hade större förändringar av parametrar varit mer 
givande för resultatavläsningen. Ett problem som uppstod var att doseringen av 
additiv inte var styrd och additivnivån följde därför inte den uppställda planen 
under försökens gång.  

 

När det gäller produktionstillgänglighet visade det sig att den valda CIP-systemet 
inte var något hinder för produktionen. Detta beror på att den avdelning där CIP-
systemet används kan tappa öl via ett separat system samtidigt som vald 
anläggning rengörs. Planering på avdelningen och personalens kunskap om 
produktionsschemat lägger grunden för att detta fungerar. På en avdelning där det 
inte är möjligt att utföra CIP-rengöring på en anläggning och producera på en 
annan kan detta tänkas utgöra ett hinder. Det hade varit intressant att undersöka 
detta vidare för att få en större inblick i hur produktionstillgänglighet kan 
förbättras i samband med minskning av svinn. 

 

Vidare hade det varit intressant att utforska möjligheterna att minska 
lutkoncentrationen samt att följa upp studien under ett längre tidsintervall. Det 
finns många parametrar som skulle kunna utforskas. Att ta reda på mer om hur 
underhåll av komponenter påverkar systemets effektivitet är ett exempel på detta.  
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12 Bilagor 
Bilaga 1. Processbeskrivning program Mixer KV Lut HV KV 
Bilaga 1. 1/3 

1. Startsteg – CIP är startad via CIP-skärm och inväntar att operatör även 
bekräftar start via manöverskärm på mixer. Det som då händer är att ett 
program som är anpassat för att rengöra alla delar av mixern startas och 
utförs parallellt med CIP-programmets steg. 

2. Ventilomställning – ventil från spolvattentank öppnas samt ventiler som 
leder vattnet via mixer mot returledning och till avloppet. Detta vatten är 
redan återvunnet och återvinns inte igen. 

3. Framkörning kallvatten – Pump som matar fram media genom systemet har 
startat och spolvattnet leds fram. Flödesmätaren i början av systemet börjar 
räkna uppåt. 

4. Tömning – När flödesmätaren har räknat upp till ca 1200 liter beräknas 
vattnet vara framme vid CIP-objektet. För att ingen gammal läsk, vatten 
eller annat ska finnas kvar i tankarna som ska rengöras töms dessa genom 
att fylla dessa med CO2 som därefter släpps ut med tryck. 

5. Framkörning till retur – Tankarna börjar fyllas upp igen. En del tankar har 
så kallade spolbollar högst upp som sprider ut vattnet i tankarna tills de är 
fyllda. Därefter leds vattnet vidare till de tankar som inte har spolbollar. 
Tankar fylls och töms enligt det program som är inställt på mixern. När 
flödesmätaren i början av systemet visar drygt 2300 liter har vattnet nått 
fram till returledningen. 

6. Mediaväxling klar – Nu är den första så kallade mediaväxlingen klar. 
Kallvatten har gått igenom hela systemet och nått fram till returledningen.  

7. Sköljning kallvatten – Hade det varit lut eller hetvatten hade detta inneburit 
att cirkulation tillbaka in i respektive tank hade startat. Vid den första 
kallvattenspolningen går däremot allt till avloppet på grund av att det är 
stor risk för förorening i vattnet. Kallvattensteget startar och det börjar 
räkna ner från 300 sekunder. 

8. Paus – Räkneverket står på 0 sekunder. De enda avbrott som uppstått i 
nedräkningen är när mixerprogrammet har fyllt behållare som måste 
tömmas och då kräver att pumpen som sköter matningen av vatten ska 
stängas av. Vid dessa tidpunkter stannar även nedräkningen. 

9. Ventilomställning – Luttanken öppnas samt ventiler som leder 
lutblandningen via mixer mot returledning och ventil mot avlopp är öppen. 
Ventil mot avlopp kommer är öppen tills lutblandning har godkända värden 
för temperatur och ledningsförmåga i returledningen. 

10. Framkörning lut – Räkneverk på flödesmätaren nollställs och pumpen 
startas om för att skicka lutblandningen genom systemet. 

11. Tömning – Vid ca 1200 liter är lutblandningen framme och mixern töms 
med CO2. Här är det viktigt att tankarna blåses rena från kallvatten. Om 
den heta luten blandas med kallvatten kommer den tappa både 
koncentration (ledningsförmåga) och få en sänkt temperatur. 
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Bilaga 1. 2/3 

12. Framkörning till retur – Lutblandningen går in i mixer enligt programmet. 
Vid drygt 3000 liter på flödesmätarens räkneverk har börvärden för 
temperatur och ledningsförmåga uppnåtts i returledningen enligt de givare 
som sitter monterade där.  

13. Mediaväxling klar – Växlingen från kallvatten till lutblandning är klar och 
detta innebär att luten kan börja cirkulera i systemet. 

14. Cirkulation lut – Ventil mot avloppet stängs nu och ventil in tillbaka till 
luttank öppnas. Ventiler som öppnar vägen runt systemet är ännu öppna 
och det är även ventilen ut från luttanken. Lutblandningen cirkulerar nu. 
Programsteget startar ett räkneverk som börjar på 1200 sekunder och 
räknar nedåt till 0 sekunder. 

15. Paus – Nedräkningen är klar och programmet pausar kort inför nästa steg. 
16. Ventilomställning – ventil från hetvattentank öppnas samt ventiler som 

leder hetvattnet via mixer mot returledning. Ventil in till luttank är ännu 
öppen eftersom det är lut kvar i merparten av systemet. Denna ventil 
kommer att vara öppen tills mätaren på returledningen inte längre 
godkänner lutens ledningsförmåga, det vill säga till dess att luten blandats 
ut med hetvatten för att sedan övergå till enbart hetvatten.  

17. Framkörning hetvatten – Räkneverk på flödesmätaren nollställs och 
pumpen startas om för att skicka hetvatten genom systemet. 

18. Tömning – Vid ca 1200 liter är hetvattnet framme, mixern töms med hjälp 
av CO2.  

19. Framkörning till retur – Hetvattnet går in och börjar skölja mixern enligt 
programmet. Vid drygt 3000 liter på flödesmätarens räkneverk har 
börvärden för temperatur och ledningsförmåga uppnåtts. 

20. Mediaväxling klar – Växlingen från lutblandning till hetvatten är klar och 
detta innebär att luten kan börja cirkulera i systemet. 

21. Cirkulation hetvatten – Ventil mot avloppet stängs och ventil in till 
hetvattentank öppnas. Hetvatten cirkulerar nu. Programsteget startar ett 
räkneverk som börjar på 1200 sekunder och räknar nedåt till 0 sekunder. 

22. Paus – Nedräkningen är klar och programmet pausar kort inför nästa steg. 
23. Ventilomställning – ventil från färskvattenledning öppnas. Ventil in till 

hetvattentank är ännu öppen. Denna ventil kommer att vara öppen tills 
mätaren på returledningen inte längre godkänner temperaturen för återgång 
till hetvattentank. Sedan öppnas ventil mot avloppet. 

24. Framkörning kallvatten – Räkneverk på flödesmätaren nollställs och 
pumpen startas om för att skicka färskvatten genom systemet. 

25. Tömning – Vid ca 1200 liter är kallvattnet framme, mixern töms med hjälp 
av CO2.  

26. Framkörning till retur – Kallvattnet går in och börjar skölja mixern enligt 
programmet. Vid drygt 3000 liter på flödesmätarens räkneverk har 
börvärden uppnåtts. 

27. Mediaväxling klar – Växlingen från hetvatten till färskvatten är klar och 
detta innebär att kallvattnet kan börja cirkulera i systemet. 
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28. Sköljning kallvatten – Ventil mot spolvattentank öppnas för återvinning av 
färskvattnet och ventil mot avloppet stängs. Kallvatten sköljer nu systemet. 
Programsteget startar ett räkneverk som börjar på 300 sekunder och räknar 
nedåt till 0 sekunder. 

29. Dränering – När 0 sekunder återstår på räkneverket stängs ventilen från 
färskvattnet. Ventilen mot avlopp hålls öppen och mixern töms på vatten.  

30. Slut – Programmet är nu klart. 
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