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Oxelösunds nya reningsverk
Skärgårdsstaden vid slutet av motorvägen, som
Oxelösundsborna kallar sin stad, invigde sitt nya,
moderna reningsverk en strålande solig septemberdag 2006. För en stor samling människor invigningstalade dåvarande miljöministern, Lena
Sommestad tillsammans med bland annat Stig

Morling från SWECO VIAK. Cerlic har ansvarat för
hela mätentreprenaden till verket, vilket innebär
ett stort antal givare för syre- och slamhalt, nivå,
tryck, flöde, temperatur, mm.
forts. på sid 2

Projektingenjör Maria Cheng, SWECO VIAK, flankerad av två trygga driftoperatörer, Anders Jansson
och Fredrik Nylander vid Oxelö Energi AB.

Lessebo styr
processen
med Cerlic
I Lessebo ryker den långa skorstenen igen. Mitt i
samhället. Pappersbruket har fått ny ägare som fortsätter med massatillverkning och tillverkning av finpapper. Det står en positiv klang om ordet Lessebo,
tycker jag och tänker på fint bestruket, handgjort
papper, sånt som kan vara en vacker present att
ge bort. Och positivt kändes också vårt besök i september på det totalrenoverade reningsverket i Lessebo kommun, Kronobergs län, där Cerlics Sofie
Karlsson höll en halvdagsutbildning i handhavande
och användning av de instrument, som verket köpt
i samband med ombyggnaden. Här arbetar tre driftmaskinister tillsammans med Lars Ström, som är
dataansvarig och den som, med konsulten Peter
Isacsson från Mark & Vatten i Växjö, ansvarat
för montering och driftsättning av verket. I juni
satte man i gång på allvar.

Driftmaskinist Frank Engman håller upp Cerlics
syrehaltsgivare med teleskoparmatur, som styr
blåsmaskinerna i en av de täckta luftningsbassängerna.
forts. på sid 3
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KOLUMNEN
Givare som ger mer
Pålitlig och tillhandahålla vad man
lovat. Ta ansvar och känna ansvar.
Är det ord som fortfarande har betydelse? Gäller det för den samhällsinformation vi får? Gäller det elleverantörer och teleföretag som vi, så
kallade vanliga medmänniskor, är
beroende av? I många stycken tycker
jag att det är precis tvärtom. Du och
jag, den enskilda människan, måste
vara påläst, vi skall dubbelkontrollera, vi får sitta i telefonkö för att
rätta till, eller söka svar på svårbegripliga produktbeskrivningar. Allt
mer ansvar har flyttats över från
leverantören till kunden.
Dock finns det goda undantag, som
fortsätter att värna om slutkunden,
att se till att allt innefattas i leveransen. Det tycker vi att vi gör på
Cerlic. Som konstruktör och leverantör av instrument för varierande
applikationer måste vi kunna tillhandahålla mer än endast hårdvaran, det som skickas i kartong.
Mer än bara instrument. Kunden
skall också få tillgång till vår samlade kunskap om mätteknik, applikationer och lösningar på specifika
behov i sin process. Både före inköp,
under installationen och framförallt
efteråt! Ett gott samarbete kan börja
i mässmontern. Både på WEFTEC i
Dallas, USA och på ProcessTeknik i
Göteborg etablerades goda kontakter
mellan Cerlics personal och intresserade mässbesökare. Mässan är en
plats för samtal och diskussioner,
där många frågetecken kan rätas ut
över en koppa kaffe. Och där en
demonstration på plats kan ge dig
tankar om lösningen på ditt nästa
projekt. På Oxelö Energi AB tänkte
man så. Och i Lessebo. Genom Cerlics engagemang under hela byggprocessen, genom produktgenomgångar, utbildning och återbesök
har goda kontakter skapats. Kunderna skall alltid känna sig trygga
med Cerlic som leverantör.

Anna E Hedfors
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UTBLICK
Effektivare drift

Det började med en idé om att det måste
gå att göra bra givare för vatten- och avloppsrening. 30 år senare får man väl säga att
idén var bärkraftig. Fast bankerna i slutet
av sjuttiotalet var minst sagt tveksamma
till att låna ut pengar till några ingenjörer
som ville starta eget. Det var andra tider
då, inga bidrag, bara personliga säkerheter
och 90 timmars arbetsvecka. Men kul var
det och givartekniken fick ett lyft. ”Proffs
på pumpstyrning” var underrubriken
eftersom produktfloran huvudsakligen
bestod av ultraljudsekolod som mätte
nivå i pumpgropar och flödesrännor. Lite
smarta styrenheter som kunde sekvensstyra pumpar och linjärisera flödessignaler.
Åren 1968 till 1975 byggdes avloppsreningen
i Sverige ut med statliga stödpengar och
betongtekniken härskade på bekostnad av
process och möjlighet till klok styrning.
Det var inte särskilt gott om givare i de
kommunala reningsverken och de som
fanns var inte särskilt pålitliga. Cerlic hade
då som nu lite annorlunda infallsvinklar.
Försäljningen fokuserades på dem som
hade hand om driften, vilket gav många
synpunkter som kunde omvandlas till
användbara instrument. Så har det fortsatt,
användarnas kommentarer och synpunkter
tillvaratas och gör att vi ständigt kan förbättra våra produkter.
Det är roligt att komma ut i stora världen
och få beröm för kreativa lösningar både i
öst och i väst. Tack alla som under de första
30 åren bidragit med kloka synpunkter
och goda råd.
Fortsätt med det!

Avloppsreningsverket i Oxelösund var gammalt
och slitet. Den äldsta delen är från 1964, instrumenteringen var minimal och både den inre och
yttre miljön behövde byggas om och moderniseras. Verket behövde också anpassas till nya,
strängare miljökrav. Via offentlig upphandling
valde man ut fem entreprenörer; för bygg, el,
styrning, maskin och instrument.
– Vi valde Cerlic på grund av kvalitet och pris.
Speciellt under uppstarten i somras hade vi ett
tätt samarbete med Cerlics personal, som visade
ett stort engagemang. Arbetsmässigt är det en
betydande förändring för de två driftoperatörerna, eftersom verket styrs via instrumenten.
Nu har vi en modern styrutrustning som ger oss
en stabil och säker drift, berättar Ulf Karlsson,
verksamhetsansvarig VA, på Oxelö Energi AB.
– Utförandet på givarna känns oerhört gediget,
med plus för en enkel och smart upphängning.
Att kalibrera via centralenheten, som är gemensam för både syre och slam, vållar heller inga
problem. En bra manual och en logisk uppbyggnad av programmet gör det hela enkelt, säger

Driftchef Ulf Karlsson ser nöjd ut vid invigningen av Oxelösunds moderniserade
avloppsreningsverk.
Anders Jansson, driftoperatör och en av dem
som arbetar med Cerlics instrument dagligen.
Cerlic har deltagit under hela projektfasen med
planering, installation och idrifttagning. Många
frågor har avhandlats vid byggmöten, som kontinuerligt avhållits under byggtiden som pågick
under drygt ett år. Kronan på verket blev den
festliga invigningen där allt var på plats i ett skinande rent och städat verk, som består av förbehandling, biologisk och kemisk rening samt
slambehandling.

Cerlics välkända givare för syre- och slamhalt på plats i SBR-reaktorn.

30 år

med Cerlic!
Det firar vi med Öppet Hus i Segeltorp
fredagen den 26 januari klockan 10-14.
Inbjudan kommer.

Pär-Håkan Bergström
www.cerlic.se

Ett pulsat infrarött ljus
genom tre decennier av
egentillverkade produkter.
I januari 2007 firar
Cerlic 30-årsjubileum.
Välkommen in!
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Högre reningskapacitet
När reningsverket i Lessebo uppfördes i mitten
av 1970-talet valdes en traditionell lösning med
dubbla biosteg, öppna aktivslambassänger och
mellansedimentering. Frågan inför ombyggnationen var: hur öka kapaciteten samtidigt som
verket ”krymps”? Lösningen heter bärarmaterial: en stor mängd små plastcylindrar som ökar
ytan som den mikrobiologiska floran kan växa
på; därmed ökar kapaciteten att rena processvattnet i befintlig bassängvolym.

– Den stora skillnaden nu är att vi har ett biobärarmaterial i biobassängerna och inte återför
något returslam till processen som i en aktivslamanläggning. På en mycket mindre volym har
vi fått en ökad reningskapacitet, berättar Peter
Elm, driftmaskinist på avloppsreningsverket,
som tillsammans med sina kollegor också
ansvarar för driften på reningsverken i Skruv
och Kosta.
Till de mest kritiska positionerna i ett reningsverk
hör syrehalten i det biologiska reningssteget. Cerlics båda syremätare O2X styr blåsmaskinerna för
att ge en optimal miljö för mikrobiologin. En optimerad syrehalt i reningssteget ger inte bara ett förbättrat reningsresultat och en välmående mikrobiologi - även energikostnaderna sänks, eftersom
driften av blåsmaskinerna minskar.
Mäter slamhalt i rör
I Lessebo har man också valt att mäta slamhalten
på flera positioner med Cerlics slamhaltsgivare
ITX-IL. Vanligtvis mäter man slamhalt i det biologiska reningssteget, men nyttan med denna
information har försvunnit i och med valet av
bärarmaterial i processen. Slamhalten mäts i rör
från sedimenteringsbassäng till två förtjockare.
De båda förtjockarna har i sin tur var sin in-line
slamhaltsgivare, som kontrollerar slamhalten på
det slam som pumpas in till slamlagret.

– Cerlics instrument har fast installerad rengöring, det är viktigt för oss, säger Peter Elm,
driftmaskinist på Lessebo reningsverk, som är
mycket nöjd med Cerlics slamhalts- och syrehaltsmätare.

Robustheten avgörande
– Vi har en helt annan drift idag som gör oss mer
beroende av instrument. Eftersom vi behöver
styra processen mer och mer, är noggrannheten
hos mätarna viktig, vi vill kunna lita på dem.

Med automatisk renspolning av givarna
underlättas arbetet på verket.
Också enkelheten är viktig för oss. Vi vill inte ha
fler funktioner än nödvändigt. Cerlics instrument
är robusta utan rörliga delar, det uppskattar vi.
Dessutom är den automatiska rengöringen viktig.
Det fungerar bra, säger Lars Ström som är
dataansvarig på verket.
Det ombyggda verket betjänar två samhällen i
kommunen, Lessebo och Hovmantorp, och är
dimensionerat för 9.000 pe. Idag är belastningen
6.300 pe.

Lyckad mässa
i Göteborg
Cerlics budskap på mässan ProcessTeknik i Göteborg i november var ”flexibla lösningar och minimalt underhåll”. Detta åskådliggjordes i ord och
bild på olika applikationer där Cerlics givare är
installerade. En stor och viktig kundgrupp för
Cerlic i dag är processindustrin, däribland massaoch pappersindustrin, som är användare av såväl
processinterna givare som instrument för rening
av processvatten, exempelvis slam-, susp- och
syrehalt, pH/Redox, flöde samt vattenprovtagare.
Rening av avloppsvatten inom processindustrin
är ett viktigt och aktuellt område där Cerlics lösningar, med givare som kräver minimalt underhåll, är mycket intressanta. Slamhaltsmätaren
ITX-IL för mätning av slamhalt i rörledningar, är
en sådan. ITX-IL har inbyggd automatisk renspol-

Slamhaltsmätaren ITX-IL med automatisk rengöring hade en framträdande placering i Cerlics monter.

ning och används både för övervakning och styrning. Exempelvis använder SCA Östrand denna
givare för övervakning och reglering i sin slam-

www.cerlic.se

avvattning. Den inbyggda renspolningen gör mätningen tillförlitlig och intresset var stort bland
våra besökare i montern.

MARKNADSTIDNING
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Cerlic Controls AB
Box 5084, 141 05 Huddinge
Tel 08-501 694 00
Fax 08-501 694 29

Ny på
service

Rob (Robert) Morrow är vår nye servicetekniker
på kontoret i Huddinge. Han har stor erfarenhet
av industriell verksamhet och för med sig kunskaper från både mekanikervärlden och högteknologisk industri. Rob började på Cerlic våren 2006.
– Elektronik lärde jag mig under min militära
utbildning i USA:s marinkår. Efter högskolestudier började jag arbeta som servicetekniker på
gasdetektionssystem till gruv- och oljeindustrin,
berättar Rob Morrow, som innan han kom till
Sverige, bodde tjugo år i San Diego, Kalifornien.
Som tekniker på företaget reste Rob över flera
kontinenter, ut till de stora oljeplattformarna,
där installationer och felsökning var huvuduppgifterna. Han har också varit anställd inom tillverkningsföretag, som serviceingenjör på stora

– Det är en stor utmaning för mig att arbeta
med det vida spektrum av ärenden, som service innebär på företaget. Cerlics instrument
finns installerade över hela landet och människor jag möter ute på fältet är otroligt hjälpsamma, säger Rob Morrow, ny servicetekniker
på Cerlic.

Lyckad mässa i Dallas

Intresserade besökare i Cerlics monter fick veta mer om noggrann mätning av susphalt i utgående vatten.

maskiner inom halvledarindustrin, där den
senaste teknologin när det gäller givare, pumpar,
motorer, hydrauliska och pneumatiska digitala
system användes. Det har Rob nytta av på Cerlic.
Gedigen kunskap om tekniken
– Den erfarenhet jag fått av att arbeta med de
senaste sensorteknologierna är verkligen till
nytta för mig på Cerlic. Det är också en fördel att
ha så bred kunskap om den industriella miljön
och de kunder som finns inom den sfären, i Sverige och utomlands. Att få nöjda kunder - det är
mitt mål nummer ett, säger Rob Morrow.
– Arbetet på Cerlic är diversifierat. En massa
olika frågor dyker upp i samtal och vid besök hos
kunderna, som är väldigt hjälpsamma. Och jag
tycker om logiken bakom ett serviceärende, att
kartlägga vad som har hänt och se ett direkt
resultat av mitt arbete.
Rob kommer närmast från Ericsson, där han
ansvarat för underhåll, felsökning och reparation
på tillverkningsanläggning för mikrokomponenter.
Han efterträder Rolf Berglund, som efter många
år på Cerlics serviceavdelning gick i pension i
september 2006.
Cerlic ställde ut på den i USA årligen återkommande WEFTEC, denna gång i Dallas. Det var
tolfte året i rad som vi deltog och många människor inom VA-branschen i USA har uppmärksammat företagets produkter. Cerlic startade eget
kontor för försäljning och service i Atlanta redan
1994 och har idag byggt ett återförsäljarnät med
drygt 25 lokala representanter. USA är Cerlics
största marknad och det är med både glädje och
stolthet som vi konstaterar att svensk teknik får
mycket gott mottagande både vad gäller funktion
och kvalitet i utförande. Det som utvecklats i
samarbete med svenska kunder har vunnit terräng i städer som Chicago, Atlanta, Las Vegas,
Baltimore, med flera. Mässan var som vanligt
välbesökt och även konferensdelen var intensiv,
bland annat med föredrag av Berndt Björlenius,
projektledare Stockholm Vatten, som presenterade Stockholm Vattens metoder för effektiv
styrning av processer. Flera svenska VA- aktörer
deltog i konferens och utställning och Cerlic fick
besök i montern av bland annat Roslagsvatten,
Varbergs Kommun, Stockholm Vatten samt flera
utrustningsleverantörer.

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2007
tillönskas er från alla medarbetare på Cerlic!
www.cerlic.se

