
Helgen närmar sig och det är dags att ta fram fredagsskylten. Carin Eklund, kemiingenjör på Duv-
backens reningsverk, med den enkla och snillrika anordningen för uppsamlingskärlet. Märkningen av
provkärlen säkerställer att rätt prov redovisas.
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Genialt enkel märkning
säkrar provkvalitet

Ny anläggning för avvattning
av bioslam på SCA Ortviken

Överskott och… överskott
Man kan ha överskott av idéer. Huvudet
fullt. Det är positivt för de flesta men
det är också en glädje att kunna dela
med sig av sina idéer och en sann lycka
att få se dem förverkligade. Uppfinnare
och forskare får dock inte alltid upp-
leva det - det kan ta lång tid innan ens
uppfinning blir känd eller kommer till
användning. Och det sägs att man
sällan blir profet i sitt eget land eller
ens på hemmaplan. Vi på CerlicNytt
tror att andras tips och lösningar kan
skapa nya egna om de bara sprids så
därför inbjuder vi er, landets alla drift-
operatörer, att vara med i vårt erfaren-
hetsforum. Genom oss kommer era
goda idéer att spridas bland dem som
arbetar på de svenska reningsverken.
Och att dessa idéer kommer till ome-
delbar användning är vi övertygade om.

I huvudet på en drifttekniker 
I Laholms kommun känner man till
det här. Goda idéer har premierats och
publicerats under många år, mycket
tack vare Bo Brink, f d driftledare på
VA-verket i Laholm. Han har enträget
arbetat för att uppmärksamma och
sprida de erfarenheter som framförallt
driftpersonalen gjort. Under sina tju-
gosju år inom ”vattenvården” har Bo
Brink publicerat ett fyrtiotal debattartik-
lar och hållit nästan lika många före-
drag i ämnet. Framförallt inriktat på
energisparåtgärder. Läs mer om hur
vår erfarenhetsbank skall läggas upp
på sidan 4.

Slammet och kretsloppet
Slam är ett annat överskott där goda
idéer behövs för att hitta bra och håll-
bara lösningar. I framtiden kommer
det troligtvis att finnas flera metoder att
behandla slam, så att det kan utnyttjas
som råvara för olika produkter. Vid till-
verkning av jordförbättringsmedel,
vassbäddar, salixodlingar, som energi-
källa eller till byggmaterial. På SCA Ort-
viken, där man tillverkar tidnings- och
LWC-papper, har anläggningen för bio-
slam kompletterats och Cerlics slam-
haltsmätare övervakar och styr pro-
cessen. Läs om Ortvikens lösning på
sidan 3.

Redaktionen önskar alla 
läsare en riktigt God Jul, 
dock utan överskott på 
vare sig julklappar 
eller julmat!

Anna E Hedfors

www.cerlic.se

Provtagningskärlen och flaskorna är märkta med
veckans dagar. När helgen närmar sig tar Carin
Eklund, kemiingenjör på Duvbackens renings-

verk i Gävle, fram skyltarna som hon hänger fast
på respektive provkärl i Cerlics provväxlare. 

forts. på sid 3

Externreningen på SCA Ortviken tar hand om totalt
35000 m3 per dygn och levererar ut en slammängd
på 100 ton per dygn. Kapaciteten för att avvattna
detta slam har länge varit begränsad. Därför kom-
pletterades anläggningen år 2004 med ett nytt bio-
steg. 
– Vi har i perioder varit tvungna att begränsa
uttaget av överskottsslam och därmed haft en risk
för att gynna oönskade mikroorganismer i biologin,
berättar Bengt Westin, miljötekniker på SCA Ort-
viken. Under innevarande år har företaget
investerat i ökad avvattningskapacitet, samtidigt
som man separerar avvattning av fiber- respektive
bioslam.

forts. på sid 3

Bengt Westin, miljötekniker på SCA Ortviken, är
mycket nöjd med Cerlics inlinegivare som mäter
pumpat slam in till föravvattnare och centrifug.
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Som vi skrivit om i tidigare nummer av Cerlic-
Nytt så har Cerlic satsat på den Sydkoreanska
VA-marknaden. Under 2006 levererades instru-
ment till det nybyggda reningsverket i Osan,
strax söder om huvudstaden Seoul. Leveransen
omfattade cirka femtio instrument, som nu är i
full drift och har fungerat till stor belåtenhet. I
oktober 2007 erhöll Cerlic, via sin samarbets-
partner Greentech, en första delorder på instru-
ment till fyra stora projekt. Ordern är på drygt
4,9 miljoner kronor och gäller leverans av
mätare för slam- och syrehalt samt pH och
Redox. Totalt kommer leveranserna att omfatta
över 500 instrument till ett sammanlagt belopp
på cirka 11 miljoner och löper över en period på
cirka två år. Cerlics vd, Pär-Håkan Bergström, är
naturligtvis mycket nöjd med den lyckade

starten på satsningen i Sydkorea och ser ljust på
möjligheten till fler order i såväl Sydkorea som
andra marknader i Asien. 

www.cerlic.se

UUTTBBLLIICCKK

Resa i tiden….
Den som gör en resa har oftast något att berätta. Att
inte sitta still på en och samma plats kan både ge nya
och goda upplevelser men även väcka nya frågeställ-
ningar, som kan bli både omtumlande och besvärliga.
Läste nyligen en bok som heter ”Tidsresenärens
hustru”som i sig blev en omtumlande upplevelse.
Huvudpersonen gör resor i tid och rum utan egen
kontroll och vilja, dyker upp på olika platser både
framåt och bakåt i tiden. Handlingen var egentligen lite
fånig men tankar och konsekvenser av resandet öpp-
nade en hel del nya perspektiv och frågeställningar.
Tänk om man kunde besöka framtiden, kolla vilken
lottorad som gav högsta vinsten eller se vilka aktier
som steg mest på börsen! Fast utan egen kontroll på
resandet kunde man ju lika bra hamna bakåt i tiden
och hur skulle det gå, om man hade informationen
om hur ett visst beslut eller handling fick för konse-
kvens och vad skulle ske om man då ändrade sitt
beslut? Jag tror att livet skulle bli ganska ångestfyllt
och valsituationerna lika svåra, eller ännu svårare
jämfört med om man inte hade facit.
En del av spänningen i tillvaron är väl just att få tänka
framåt utan att ha svaret och ta de beslut som man
bedömer vara de klokaste och bästa med de förutsätt-
ningar som är givna.
En del av tillvaron går ut på att försöka ta reda på vad
som gäller i varje enskilt läge; det kan vara så enkelt
som att ställa rätt frågor och, framför allt, att våga
ställa frågorna. Det svåraste som finns är bristen på
information, att inte veta. För att kunna leverera till-
fredställande lösningar på ett mätproblem krävs
mycket information som skall vara korrekt och rele-
vant. Därför är det viktigt att leverantören ställer rätt
frågor och att användaren ger riktig information och
även vågar ge obekväma svar till en leverantör. Det är i
längden det enda sättet att bli bättre i framtiden. Att få
veta den verkliga orsaken till varför en kund valde en
annan lösning från en konkurrerande leverantör är
den enda möjligheten att bli mer konkurrenskraftig
nästa gång. Ödmjukhet och vilja till förändring är det
bästa förhållningssättet på resan mot framtiden.
Så räkna med att vi på Cerlic kommer att fortsätta att
ställa frågor till Er som användare, det är vårt sätt att
ständigt försöka bli bättre.  

Pär-Håkan Bergström

Genombrott för Cerlic i Sydkorea 

Mr Lee, vd för Greentech, gratulerar Cerlics vd
Pär-Håkan Bergström till den lyckade affären.

Cerlics instrument på USA:s mest
premierade avloppsreningsverk

Celebert besök i Cerlics monter på WEFTEC.

Den nya slamnivåmätaren CBX.

Stort intresse för slamnivå
Eftersom slamnivåmätning är en parameter
som många reningsverk i USA använder, så
rönte den nya slamnivåmätaren CBX stort
intresse och fick ett gott mottagande.
Försäljningen ökar stadigt i USA trots den svaga
utvecklingen av dollarkursen. Sverige och Skan-
dinavien åtnjuter ett bra förtroende när det
gäller miljö och Cerlics produkter får god upp-
märksamhet. Många reningsverk använder pro-
dukterna. Fyra av de senaste sju åren har verk
utrustade med Cerlicinstrument vunnit pris
som "årets bästa verk" i USA. Detta tycker vi är
mycket hedrande för svensk teknologi.

För trettonde året i rad visade Cerlic sina pro-
dukter på den stora amerikanska utställningen
WEFTEC, som i år gick av stapeln i San Diego.
Huvuddelen av besökarna i Cerlics monter är
naturligtvis amerikaner, men självklart är det

extra roligt när besökande svenskar hittar till oss.  
Bland andra märktes Tomas Adolphson,
Roslagsvatten, Christer Gräbner och Patrik
Almlöf , ITT Flygt samt Bo Leander, SWECO VIAK. 
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Slamhaltsgivare för styrning och övervakning

Växlaren är placerad i det rostfria kylskåpet HKS
och har fyra stycken hinkar, en för varje dygn.
Genom att märka varje provkärl med veckodag
säkerställer Carin Eklund att rätt prov från
respektive dygn redovisas.
– Vi har kommit fram till att det är bättre att
märka kärlen med veckodag än med datum. 

Speciellt vid helger som jul och påsk, när den 
som har beredskap ska tömma hinkarna, fun
gerar det som en säkerhet. Rätt upptagningskärl
till rätt flaska, berättar Carin Eklund.
Cerlics provtagare är dessutom mycket flexibel.
Om flödessignalen fallerar är det lätt att knappa
om till tidsstyrd provtagning. 
– Det var en värdefull hjälp för oss vid ombygg-
nationen av vårt stora verk, säger Carin Eklund.
Istället för att vara helt utan provtagning kunde
man köra utrustningen på tid, måndag till fredag
och dessutom använda helgprogrammering. På
Duvbackens reningsverk har man använt det
snillrika veckodagsmärkningssystemet sedan 1992.

www.cerlic.se

forts. från sid 1
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Cerlics susphaltsgivare ITX.

Lätt att arbeta med

– Att skriva veckans dagar vid provväxlarens
uppsamlingskärl tar bort alla tveksamheter,
säger Carin Eklund, kemiingenjör vid Duv-
backens reningsverk i Gävle.

Bengt Westin vid den centrifug där Cerlics
dränkgivare är installerad för övervakning 
av utgående rejektvatten.

Ortvikens Pappersbruk i Sundsvall till-
verkar tidnings- och LWC-papper på fyra
maskiner. Mälden består av egenprodu-
cerad TMP-massa samt blekt barrsulfat,
som levereras från systerbruket SCA
Östrand. Ortviken har helt nyligen fått
godkännande för en investering för 800
mkr i en ny TMP-anläggning som skall tas
i drift under våren 2009. 

Duvbackens reningsverk är dimensio-
nerat för 100 000 pe. Ombyggnationen
gjordes åren 2003 - 2004 och innebar att
man ändrade processen till biologisk fos-
forreduktion. Under tiden med konventio-
nell kemisk rening användes cirka 800
ton järnklorid per år, under 2007 har det
använts 60 ton. 

Design för
funktion
Teknik och design går hand i hand för att uppnå
den allra bästa funktionen. Störst tillgänglighet
uppnås genom en medveten formgivning av våra
givare som minimerar påväxt och nedsmutsning. 

• Automatisk renspolning utan rörliga delar
• Strömlinjeformad design
• Fjädrande fäste ger rätt rörlighet i vattnet
• Spolslang och givarkabel placerade inuti tele-

skoparmaturen

Den nya anläggningen för bioslam på SCA Ort-
viken är uppbyggd kring två parallella föravvatt-
nare och en centrifug. Utgående slam blandas
med fiberslam och går via en slampress vidare
till förbränning i panna. För styrning och över-
vakning av anläggningen har Cerlic levererat sex
stycken optiska slamhaltsmätare till anläggg-
ningen. Tre av dessa är av inline-typ som mäter
på pumpat slam in till varje föravvattnare och
centrifug. På samma processteg finns tre dränkgi-
vare för mätning på respektive rejektvatten. 
– Informationen från Cerlics givare har varit till
mycket stor hjälp både under intrimningen av
anläggningen och nu för fortlöpande styrning av
processen, säger Bengt Westin. Planen är att
senare använda givarna för automatisk styrning
av polymerdosering för de olika stegen. Förbätt-
ringen ligger i att optimera styrningen genom att
dosera polymer mot torrsubstansflöde i stället för,
som konventionellt, mot volymflöde.
– Styrningsmässigt anser jag att susphalt på
rejektvatten är viktigare än susphalt på injekten.
Informationen från rejektvattnet har redan varit
till stor nytta för våra operatörer, säger Bengt Westin.
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Cerlic Controls AB 
Box 5084, 141 05 Huddinge 
Tel 08-501 694 00 
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MARKNADSTIDNING

Goda idéer är till för att spridas och vi på Cerlic
är övertygade om att det finns mycket smarta
lösningar ute på de många VA- anläggningarna
som ni, som arbetar där, har knåpat ihop. Men
som inte kommer någon annan till del. Och vi är
inte ensamma om att tro att det förhåller sig så. 

God PR för påhittighet
Bo Brink, f d driftledare på Laholms VA-verk, har
alltid arbetat med det i sitt huvud, som han själv
uttrycker det, ”många droppar blir ett hav”, ett
hav av goda exempel. Och han har genom åren
varit aktiv, speciellt i sin kommun Laholm, för att
sprida, premiera och publicera dessa ofta enkla
och geniala idéer och samlade erfarenheter.
Cerlic har under många år haft ett roligt och sti-
mulerande samarbete med Bo Brink, vi har tack-
samt tagit emot och diskuterat hans och hans
personals idéer. Vi tror också att andras lösningar
kan skapa nya egna! Därför startar vi denna idé-
bank där landets alla driftoperatörer kan deltaga.

Att mäta är att veta 
Med bra mätmetoder och korrekt utrustning kan
energiåtgången på verken begränsas. Det finns
till exempel många sätt att dosera ”lagom” kemi-
kalier – kanske har just ni vid ert verk hittat en
effektiv lösning som begränsar doseringen eller
innebär färre transporter? Vad kan reningsver-
kets slam användas till mer? Att optimera driften
innebär lägre kostnader och varje grad sänkt
värme resulterar i mindre utsläpp. CerlicNytt vill
hjälpa till att samla in goda exempel från olika
distrikt i Sverige till en ”erfarenhetsbank”. 

Sänd in era bidrag till info@cerlic.se
Från och med år 2008 kan du skicka in idéer
som berör energibesparing på olika områden

inom er verksamhet. Det kan gälla datorisering
av vissa arbetsuppgifter, nya konstruktioner, vär-
defull mötesteknik, ändrade rutiner – allt som
lett till att besparingar har gjorts. Vi kommer att
publicera era förslag på vår hemsida, där
bidragen skall vara tillgängliga för alla intresse-

rade. Dessutom kommer vi att publicera de 
bästa tipsen i CerlicNytt. Förutom all positiv
respons, som vi är övertygade om att alla publi-
cerade bidrag får, delas kreativitetspriser ut vid
årets slut. Mer utförlig presentation i kommande
nummer av CerlicNytt.

”Tjugosju års vattenvård” har lärt Bo Brink, f d driftledare på Laholms kommun, att ta vara på och
sprida andras goda idéer. Bland annat var Bo projektledare för ett mycket positivt personalutveck-
lingsprojekt på Tekniska kontoret, som resulterade inte endast i ekonomiska besparingar utan
också i en effektivare personal med mer självgående grupper och en plattare organisation.

Energi- och miljöspartips

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2008

tillönskas er från alla medarbetare på Cerlic!

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2008

tillönskas er från alla medarbetare på Cerlic!


