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En intressant 
samverkanslösning Den som har näsa för kvalitet

dricker kranvatten
Vatten på flaska är nu så populärt att
man i större städer öppnat vatten-
barer. Ute på lokal kan du sätta dig
vid bardisken, välja bland vatten-
flaskor från världens alla hörn och
peka på en vacker, isig flaska från till
exempel Barcelona och njuta! Saltare
än från Ramlösa, mer mineral- eller
rosensmak än vattnet från Reykjavik?
I Sverige dricker vi mer än dubbelt så
mycket flaskvatten i dag som i början
av 1990-talet. Ett vanligt råd man kan
finna i populärpressen är att dricka
åtta glas per dag, motsvarande nästan
två liter. Bakom ökningen finns
främst en hälsotrend trots att inga
vetenskapliga bevis finns för att vi i
vårt klimat skulle bli friskare av att
dricka så mycket. Positivt är att kran-
vatten serveras på svenska restau-
ranger och äter du en bit mat till
brukar vattnet vara gratis, inklusive
en bit is och en citronskiva. Men
varför finns inte kranvatten från
Härryda, Vimmerby eller Stockholm
Vatten också på flaska? För den som
trots allt vill få i sig extra mycket
vatten är det ungefär tusen gånger
billigare med kranvatten. Och så
mycket bättre för miljön…….
Bra miljöval är också Cerlics mätare,
kan vi förstå av uttalanden från våra
intervjupersoner i detta nummer av
tidningen. Cerlics mätare är i stort
sett underhållsfria och har en mycket
lång livslängd. Utveckling, konstruk-
tion och produktion av instrumenten
sker i Cerlics lokaler i Huddinge. Inga
långa transporter krävs för att kom-
ponenter eller reservdelar skall finnas
i lager; de finns redan där. Apropå
det; vi firar ettårsjubileum – Cerlic
har funnits på Mälarvägen 3 i Hudd-
dinge i ett år nu och vi trivs fint i våra
lokaler.
Är du nyfiken på Svenskt Vattens ”VA
Yngre”, ett nätverk för VA-branschens
yngre medarbetare? 
Läs mer på sidan 2; och varför Cerlic
sponsrade kvällsaktiviteterna vid
årets årsmöte i Västerås.

Anna E Hedfors  

www.cerlic.se

Den 1 april 2003 skapade fyra Bergslagskommuner
tillsammans Bergslagens Kommunalteknik, BKT –
ett tekniskt kommunalförbund. Bättre att före-
komma än förekommas tänkte man kanske i Lin-
desberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Bak-
grunden var bland annat svårigheten för de mindre
kommunerna att få intresserade och kunniga per-

soner att söka de tjänster som utlystes. Och att
man fortfarande ville bevara de gamla orterna och
undvika att slås samman till en storkommun. I
drygt tre år har de samarbetat inom områdena
gator, park, idrott, lokalvård, VA och renhållning. 

forts på sid 3 

För att få bättre kontroll på susp- och syrehalterna
i verket satsade Bångbro avloppsreningsverk i
Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun, på ny instru-
mentpark vid ombyggnationen 2004. 
– Orsaken var framförallt att vi inte klarade våra
utsläppsvillkor, säger Erik Söder, driftchef på
Bångbro och Hällefors reningsverk. Bångbro
reningsverk är ett aktivslamverk med biobädd och
har en belastning på 33.000 pe, varav den största
delen kommer från Kopparbergs bryggeri. Lös-
ningen för att få bukt med höga susp- och fosfor-
utsläpp är fyra nya Dynasandfilter, som slutpolerar
vattnet till godkända värden. Av Cerlics totalt tio
mätare sitter fyra syremätare O2X och tre slam-
haltsmätare ITX i luftningsbassängen, en slam-
haltsmätare mäter i vattnet efter biobädden samt
en före och en efter Dynasandfiltret. 
– Vi är mycket nöjda med denna lösning, berättar
Erik Söder. Precis som Frövi reningsverk valde vi
instrument från Cerlic, för att vi har god erfarenhet
av företaget och förtroende för produkterna. 

Vässat verk 

Erik Söder, driftchef i Kopparberg/Hällefors och
spindel i nätet när det gäller idrifttagningen av
det centrala övervakningssystemet inom BTK.

Cerlics syre- och slamhaltsmätare i luftningsbassängen
på Bångbro reningsverk.
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Cerlic firar 
ettårsjubileum 
i lokalerna på
Mälarvägen 3. 

Glad 
sommar!

Nätverket VA Yngre ger möjlighet för VA-bran-
schens unga medarbetare att träffas och disku-
tera arbetsuppgifter och erfarenheter. Förutom
det stora årsmötet, som hålls gemensamt, är VA
Yngre uppdelat i fyra regioner, som var för sig
arrangerar olika träffar för studiebesök, fort-
bildning i branschen och ”after work”-kvällar.
Alla under 35 år och med anknytning till VA-
branschen är välkomna och medlemskapet är
gratis. Idag har nätverket ungefär 500 med-
lemmar och som medlem har du alla förutsätt-
ningar att knyta nya kontakter med kollegor,
diskutera olika frågor och väcka nya idéer. 

VA-branschens framtid
Den 15 maj var det dags för VA Yngres sjätte års-
möte med Västerås som stolt värd. Årets tema
var ”VA-kompetens: Kompetensläckage och
urlakning eller motivation och utveckling”, ett
uppskattat och engagerande ämne. Förmid-

dagen fylldes av intressanta föredrag där förelä-
sarna bland annat berättade om cirkulations-
tjänster för kompetensutveckling, hur man 
som liten kommun kan locka nya medarbetare
till sin verksamhet och vad som är viktigt vid
nyrekryteringar. Svenskt Vattens VD, Roger
Bergström, berättade om organisationens
arbete för att höja och bevara kompetensen
inom branschen. Eftermiddagens gruppdiskus-
sioner handlade om hur man kan motivera fler
ungdomar att välja VA och vad VA Yngre kan
göra för att öka det allmänna intresset för VA-
branschen.  
Cerlic vill gärna uppmuntra till träffar och akti-
viteter som ger VA Yngres medlemmar chans att
utbyta idéer och förbättra relationerna mellan
olika aktörer i branschen. Därför sponsrade
Cerlic de mycket uppskattade kvällsaktivite-
terna, som ordnats av engagerade medlemmar 
i VA Yngre efter årsmötet. 

Cerlic sponsrade med kubbspel, som delades ut till vinnarlaget och laget med andraplacering i
kvällens stationslekar och ingenjörskonster. Allt blandat med hårda tankenötter och fysiska
ansträngningar.

Cerlic sponsrar Svenskt Vattens
nätverk för unga medarbetare

Att hugga i sten…..
Nu har det hänt! En svensk kommun går ut och
förordar att köpa produkter tillverkade i Sverige!
Upptäckten att arbetsmiljöförhållanden i Kina ej
motsvarar de krav som vi ställer i Sverige slog ner
som en bomb och en svensk kommun beslöt att
kräva att den gatusten som används skall komma
från stenhuggerier i Bohuslän även om detta
medför ökade kostnader. Detta låter som ljuv
musik för en svensk instrumenttillverkare som
envisas med att ha så gott som all tillverkning inom
landet. På grund av våra svenska arbetskrafts- och
miljökostnader medför detta att produkterna får
ett något högre inköpspris jämfört med utländska
fabrikat. Det högre inköpspriset brukar dock
vändas till ett lägre totalpris när kostnader för
installation och hantering fördelats över en längre
period. Hur lång är då en längre period? Normalt
brukar man slå ut kostnaderna över fem till tio år,
i många fall håller Cerlics instrument både tio och
20 år och då är det enkelt att räkna hem investe-
ringen i svensktillverkad kvalitet. 
Det är naturligtvis även roligt att se hur vårt kvali-
tetstänkande röner framgång i andra länder och
världsdelar. USA har länge varit en god marknad
för Cerlics produkter och nu öppnar sig flera
marknader i Asien genom det nätverk som Eletta-
gruppen byggt upp. Kanske kan trenden vända, så
att fler kommuner tänker efter och satsar på
svensktillverkade produkter och därmed på sikt
tryggar arbetstillfällen här hemma. Låt oss hoppas
på det.

Pär-Håkan Bergström

Leveransadressen påminner vi om: Mälarvägen 3, 141 71 Segeltorp. Telefon 08 – 501 694 00.
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Kvalitetshöjning och kulturkrockar
Gunnar Berglund, tidigare chef för VA och ren-
hållning i Lindesberg, är övergripande VA-chef
för BKT.
– För att vi fortsättningsvis skall kunna hålla en
hög kompetens i de små kommunerna är detta
en mycket bra lösning. Svårigheten för oss har
varit att arbeta fram en gemensam kvalitetsnivå,
som alla kunnat anamma. Kommunerna är
olika stora och kulturkrockarna har varit många
men vi har lyckats och vi kan erbjuda en jämnare
kvalitet i servicen till kommuninvånarna. När det
gäller upphandlingar och samtliga större inköp
har vi fått möjlighet att nyanställa, där har vi en
specialkompetens idag som vi inte haft tidigare.
Kontakterna med leverantörer ansvarar fortfa-
rande driftchefer och drifttekniker för, säger
Gunnar Berglund.
Geografiskt talar vi om ett område som är tio mil
långt och sju mil brett. Efter hopslagningen har
överlappningar och samarbete över kommun-
gränserna naturligt nog blivit mer intensivt, all
utbildning är gemensam och resandet har ökat.
Pendlingen har ökat för många - det är nog det
enda som kan upplevas som negativt, tycker
Gunnar Berglund. 

Totalt i de fyra kommunerna bor cirka 47.000
personer;  Lindesberg är den största kommunen
med 23.000 invånare och Ljusnarsberg den
minsta med 5.000.

Forskarrapport
I december 2005 publicerades en forskarrapport
vid Institutet för Ekonomisk Forskning på  Eko-
nomihögskolan, Lunds Universitet om tillbli-
velsen av Bergslagens Kommunalteknik. De två
författarna skriver bland annat: ”Tanken med
BKT har från början varit att skapa en effektiv
produktionsorganisation med kraft att såväl
säkra som utveckla verksamheten”. I rapporten
står också: ”Det kanske mest positiva i det för-
bättrade resursutnyttjandet är att det ter sig 
vara oproblematiskt för personalen att korsa
gränserna inom BKT. Ett ytterligare tecken på 
det är det faktum att en gemensam arbetsorga-
nisation för gata och VA har etablerats för Lindes-
berg och Nora.” 
Vill du veta mer om forskarrapporten, kontakta
Bergslagens Kommunalteknik i Nora. Rapporten
finns också att läsa på 
www.forbund@bergslagens-kth.se

– Genom hopslagningen har hög kompetens upp-
nåtts där man tidigare, var för sig, var sårbar. 
En stor vinst är till exempel att vi har en enda
person som sköter alla kontakter med tillsyns-
myndigheterna, säger Gunnar Berglund, VA-chef
för Bergslagens Kommunalteknik.

När driftövervakningssystemet skulle köpas in i
samband med automatiseringen av verken inom
BTK, bland annat Frövi och Bångbro, anslöt
drifttekniker Per-Arne Söderberg från Frövi
reningsverk i Lindesberg till den centrala instru-
mentgruppen. På reningsverket i Hällefors sitter
utrustning från en och samma leverantör. På
Frövi, med 3.000 pe anslutna, hade man nu
chansen att göra likadant: köpa alla instrument
och eventuellt serviceavtal från en leverantör för
att jämföra och utvärdera. Gruppen, som endast

bestod av användare, tog in offerter från fyra
stycken - och det var Cerlic som vann upphand-
lingen. 
– Vi ville ha samma fabrikat rakt över, att blanda
till exempel givare och centralenheter från olika
leverantörer är inte lyckat. Även servicen kan bli
mer kostnadseffektiv med en personlig kontakt.
Och eftersom jag genom tidigare affärer fått stort
förtroende för Cerlic, både bemötandet från före-
taget och produkterna kunde jag förorda Cerlics
mätare för vår del, säger Per-Arne Söderberg. I

paketet ingår syrehaltsmätare och slamhalts-
mätare samt tryck-, nivå-, pH-, temp- och flödes-
mätare. 

Ögat, lukten och processen
Per-Arne har arbetat på Frövi reningsverk sedan
1974, ett fritt och intressant jobb, som förändrats,
konstaterar han.
– Den kontinuerliga övervakningen och uppgif-
terna från instrumenten ger mig en mycket
bättre inblick i processen. Jag blir fortfarande
förvånad över hur mycket statistiken berättar om
vad som hänt och varför, när jag kommer till
jobbet efter helgen, säger Per-Arne Söderberg.
Dock har dokumentationen och vissa kontroll-
uppgifter ökat under årens lopp.

Om sammanslagningen
Angående frågan om erfarenhetsutbyte med de
andra kommunerna inom Bergslagens Kommu-
nalteknik säger Per-Arne Söderberg:
– Underligt nog, tidigare när vi åkte för att titta 
på en anläggning körde vi tio, femton mil och
förbi grannkommunen! Det gör vi inte längre. 
Vi har upptäckt att det finns en stor kunskaps-
bank inom BTK. Och Erik Söder i Bångbro håller
med om att kompetensen inom företaget har
ökat. Att sammanslagningen bidragit till något
positivt arbetsmässigt.

Frövi satsade på ett helhetskoncept

– Det är viktigt att kunna lita på instrumenten så jag lägger en hel del tid på kalibreringen. Ögat, näsan,
vänstra örat och min erfarenhet är andra redskap som jag förlitar mig på, säger Per-Arne Söderberg.
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MARKNADSTIDNING

Det är väl inte så svårt …

Att hantera dynamit kräver både utbildning och
tillstånd, att köra motorsåg borde definitivt göra
det. Installation av elektriska apparater är väldigt
reglerat och även det medför större ansvar än
man kanske tror. Dynamit, motorsågar och fre-
kvensomformare är alla tre suveräna hjälpmedel,
men de kan också ställa till det ordentligt om
man slarvar eller inte följer gällande regler och
anvisningar. Jag ska inte gräva djupare i dynamit-
användning eller motorsågande (även om jag
gillar både smällar och att fälla träd) utan i stället
ägna några rader åt de lagar och regler som gäller
vid installation av elektrisk utrustning.

I SFS 1993:1067, förordning om elektro-
magnetisk kompatibilitet
framgår, att det är den som gör eller ändrar en
elektrisk installation som bär huvudansvaret för
att installationen är så utförd att den elektriska
störning den alstrar inte överstiger tillåten nivå
och att den har en tillräcklig inbyggd tålighet mot
störning från annan utrustning. Att de ingående
komponenterna är testade och godkända är en
bra början, men det innebär inte att den färdiga
installationen automatiskt uppfyller alla krav. En
apparat är godkänd när den installerats enligt
tillverkarens anvisningar.  Det är installatörens
ansvar att så sker. Lagen ställer stora krav på att
den som gör en installation förutom att känna
till och följa lågspänningsdirektivet också är väl
medveten om EMC och sätter sig in i hur utrust-

ningen ska installeras. Det räcker inte att
använda godkända spikar och kvalitetsmärkt
virke för att bygga ett hus, som skall uppfylla
kraven i bygglagen.

Undvik störningar
Att frekvensomriktare är en stor störkälla är all-
mänt känt. I manualerna står det att motorkab-
lar och styrkablar skall ha flätad eller heltäck-
ande skärm. Det står att oskärmade motorkablar
inne i apparatskåp skall undvikas där så är möj-
ligt och att motorkablar alltid skall dras minst 20
centimeter från parallella styrkablar. Trots detta
ser vi ofta skåp där oskärmade motorkablar för-
lagts i samma kabelränna som signalledningar.
Då hjälper det inte att komponenterna är god-
kända och att det externa kablaget görs enligt
konstens alla regler. Genom att inte följa tillver-
karens anvisningar har skåpbyggaren tagit på sig
ansvaret för eventuella problem som kan upp-
komma på grund av störningar, nu och i fram-
tiden. Att det ”fungerade” vid drifttagningen är
ingen tröst, när till exempel smältvatten får
pumpar att öka varvtalet och därmed störa mer.
För att undvika att hamna med Svarte Petter på
hand bör man skaffa sig själv grundläggande
EMC-kunskaper och alltid både läsa och följa till-
verkarnas installationsanvisningar. Då har man
gjort vad man kan och om problem trots det
skulle uppstå är det med stor sannolikhet någon
annan som inte gjort sin del. Att då kunna ställa

Kylskåp med
flexibilitet
Cerlics nya rostfria kylskåp RKS har IP 44 klass-
ning och uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på
våta utrymmen. Cerlic RKS är konstruerat för 
att användas i fuktiga och krävande miljöer. Med
en bredd och ett djup på 60x62 och en höjd på
endast 83 cm är enheten lätt att placera och ide-
alisk för placering i bassänghallar och andra våta
utrymmen. Kylskåpet har en nettovolym på 161
liter och rymmer fyra stycken 10-litersdunkar.
Temperaturområdet är -1 till + 18 grader. Kyl-
skåpet levereras med högerhängd, vändbar dörr
med lås.
Ytterligare en fördel är att du kan köpa kylskåp
och provtagare separat, vilket ger större flexibi-
litet. Läs mer på www.cerlic.se

Cerlic RKS är lätt att använda. Temperaturen
ställs in och kontrolleras på den utvändiga
toppanelen.

upp och dela med sig av sitt kunnande är mycket
angenämare än att vara den som blir jagad. Det
gamla ordspråket ”Det är bättre att göra rätt än
att göra fel” passar väldigt bra vid installation av
elektrisk utrustning. 

– Av Gunnar Frank, utvecklingsansvarig Cerlic Controls AB –


