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IFAT – världens största mässa
inom vatten och avlopp

Retentionssystem 
till Chile

Vattenreservoar och magnifik
historisk konstruktion
I 15-miljonerstaden Istanbul finns ett
underjordiskt palats, en magnifik
pelarsal och vattencistern, som anlades
redan 532 e Kr. för att ombesörja det
dåvarande Stora palatsets  vattenbehov.
Den Bysantinska basilikacisternen,
med kapacitet att lagra 100.000 m3

vatten, användes under den bysan-
tinska eran men föll senare i glömska.
Fortfarande är porten in högst oan-
senlig. Men cisternen restaurerades
och öppnades för allmänheten 1987
och är idag ett populärt turistmål.
Många av de vackert belysta 336
pelarna, nio meter höga, är cylinder-
formade och återanvända från äldre
byggnader. Bland annat Medusas
huvud, som användes som fundament
under konstruktionen och passade
bättre som sådant upp och ner.

Ofta vid mina besök på svenska renings-
verk slås jag av hur vackert de ligger;
vid en havsvik, en älv eller bland böl-
jande fält. Och vilka spännande interi-
örer man möter bakom den täckta
anläggningens enkla port. Bakom den
finns raden av effektiva, energisnåla
och miljöanpassade bassänger, där
vattnet skall förädlas på sin väg ut i
naturen. Dock är dessa byggnader inte
så magnifikt konstruerade som den
Bysantinska basilikacisternen - den
oansenliga ingången, ljusspelet och
ljudet av droppande vatten är dock
desamma. Kanhända kommer några
av våra vackra vatten- och reningsverk
att öppnas för en turistande allmänhet
om si så där 1000 år? Och man kommer
att förundras över byggnadsstilen och
de snillrika konstruktionerna. 

Anna E Hedfors

www.cerlic.se

Kan man ha hela världen som målgrupp? Ja, så
kändes det i alla fall när Cerlic för första gången
ställde ut på den stora internationella mässan för
vatten, avlopp, avfall och återvinning i München
den 5 – 9 maj. På en kompakt och genomtänkt
monteryta var förhoppningen att till en ny och obe-
arbetad marknad förmedla det intryck av soliditet
och kvalitet som våra produkter är kända för i Sve-
rige och USA. Varje dag under de fem mässdagarna
besöktes mässan av ett stort antal personer, bland
dem investerare, pressfolk, kunder och bransch-
kollegor. 

– För en del besökare är Cerlic ett helt okänt
företag. Ändå väckte produkterna uppmärksamhet
och nyfikenhet. En mässa kan skapa mycket kon-
takter på kort tid och vår ambition var att göra ett
professionellt intryck och visa Cerlic som det
seriösa företag det är. Ett annat mål vi hade var att
hitta nya återförsäljare och att få global täckning. 
I detta arbete har vi haft mycket god hjälp av vårt
systerföretag Eletta Flow som under decennier
arbetat målmedvetet med dessa frågor, säger Jan
Larsson, marknadschef på Eletta/Cerlic.

forts. på sid. 3

Intresserade och nyfikna besökare guidas genom produkterna av Cerlics Sofie Karlsson.

CTXP används bl.a. för retentionsmätning inom
pappersindustrin.

Vacker, mystisk och återanvänd.
Medusa med det ormformade håret.

Mässan – en modern variant av torghandel…

Glad sommar!Glad sommar!

För två år sedan började finska Kajaani Process Measurements (KPM)
och Cerlic samarbeta för att globalt marknadsföra de båda företagens
koncentrationsgivare för massa- och pappersindustrin. Ett gott resultat
av detta samarbete är leveransen av totalkoncentrationsgivare CTXP till
CMPC Maule i Chile.
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Effektiv energihushållning är att få ett högt resultat
i förhållande till den energi som förbrukas och att
spara har inget självklart egenvärde. Naturligtvis
ska vi hålla nere elanvändningen, men det är precis
lika viktigt att jobba med nyttosidan!
Jag tror att vi ska vara försiktiga med att driva gne-
tarfilosofin för långt – med tagelskjortan strävt
skavande bromsas kreativiteten och blicken ser
inte möjligheternas spännande landskap. Svenskt
vattens energiundersökning med data från 2005
(SVU-rapport 2008-01) illustrerar möjligheterna
mycket tydligt.

Fantastiska möjligheter i svenska 
avloppsförädlingsverk 
Energifrågan i svensk VA handlar huvudsakligen
om avloppsverk. Denna kategori förbrukar hälften
av VA-sektorns elenergi och det är här all annan
energirelaterad aktivitet äger rum. En intressant
referensparameter är kvoten mellan producerad
biogas och förbrukad el för verken i undersök-
ningen. Denna kvot mellan de båda viktigaste
energislagen visade sig variera mellan 0,25 och 
2,7 och med en ganska jämn spridning inom
intervallet.
Här ska det uppenbart tänkas industriellt och 

förädlingsvärdet maxas. Vid en kvot under ett är
förädlingsvärdet direkt negativt, en Ebberöds 
Bank i processen. Jag vill påstå att om kvoten är
under 1,5 har man anledning att misstänka att
något är fel. En närmare titt på det bästa verket,
Skebäcksverket i Örebro, visar mycket riktigt att
här har man jobbat rejält, brett och långsiktigt
med energifrågan, men ingen går i tagelskjorta.
Energileveranserna därifrån är mångdubbla 
elförbrukningen.

Intäkter och kostnader
Det gäller att fokusera minst lika mycket på
intäktssidan som på kostnadssidan. Det gäller 
att utnyttja sin kapacitet på ett klokt sätt. Röt-
kammare och slamhantering är de mest intres-
santa delarna att effektivisera. Mindre H2O och
mer organiskt material, även externt, till rötning!
Vatten ger ingen biogas, hur mycket det än värms.
Svensk VA är av tradition fokuserad på att klara
utsläppsvillkor och gneta på investeringar. Det gör
att vi glömmer intäktsmöjligheter, mäter för lite 
och är för snåla med styrning och reglering. Visst
ska vi klara utsläppsgränser och hålla i börsen, 
men vi ska främst göra något positivt av alla de 
möjligheter som bjuds. Tag tagelskjortan av!

www.cerlic.se
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Sol och vår…
Våren är en intensiv tid. Utställningar och konfe-
renser avlöser varandra och tiden vill inte riktigt
räcka till. I början av maj deltog Cerlic för första
gången på IFAT i München, världens i särklass
största mässa inom VA. Antalet besökare översteg
100 000 vilket är drygt tio gånger mer än vad
den svenska motsvarigheten attraherar. Förutom
tyska deltagare besöktes mässan av ett impone-
rande stort antal intresserade från hela världen.
Cerlics monter var inte bland de största, men
trots detta fick vi stor uppmärksamhet från
många besökare. Inte minst är det hedrande 
när flera stora tyska städer besöker oss och vill
fortsätta diskussionerna och även testa våra
instrument. Detta med tanke på att många av
våra duktiga konkurrenter och branschkollegor
är just från Tyskland.
Knappt hade intrycken från München börjat
smälta förrän det var dags för nästa stora till-
ställning, nämligen SPCI-utställningen på Älvsjö-
mässan, världens största mässa inom massa-
och pappersindustrin. Dessutom firade SPCI
(Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsför-
eningen) sitt 100-års jubileum. Detta evene-
mang varade i dagarna tre med stor baluns i
Stockholms Stadshus med över 600 glada fest-
klädda deltagare (därav klädsel med propeller)
och påföljande dag med ett abonnerat Gröna
Lund. Där deltog ca 3000 personer i firandet,
denna gång i något oömmare klädsel. Stockholm
visade sig från sin bästa sida med strålande väder
och ljumma vindar. Roligt var det att få vara med
att fira en pigg hundraåring!
Fest och glam i all ära, direkt efter dessa glada
dagar börjar allvaret igen med idog uppföljning
av alla kontakter från Sverige och världen utanför.
Det blir bråda dagar innan midsommar och
stundande semestrar. Tack alla som besökte oss
under ovannämnda tillställningar; vi ska göra
vårt bästa för att följa upp alla kontakter innan
sommaren.

Pär-Håkan Bergström

Energifrågan är ingen
tagelskjorta!

–  av Mats Lundkvist, Sweco Environment –

Mats Lundkvist, Sweco Environment, har jobbat brett med VA-anläggningar och har sedan lång tid
reglerteknik som specialområde. Energieffektivisering ger stora intäktsmöjligheter och vi får inte
snåla med styrning och reglering, menar han. Foto: Johnny Samuelsson
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Ett nytt namn testar marknaden

Retentionssystem…

Cerlic och Eletta Flow har en gemensam
marknadsavdelning, som under ledning av Jan
Larsson och Elisabet Lennström såg till att all-
ting fanns på plats och fungerade under de fem
dagar som mässan pågick. Dessutom, som en
välkommen bonus, visade det sig att ett relativt
stort antal svenska besökare fanns på mässan i
Tyskland.

Hur förbereder man sig då inför en sådan
viktig premiär?
– Vi valde en ”beskrivande monter” med relativt
mycket text för att berätta om Cerlic som leve-
rantör, förmedla vad vi gör och vilka parametrar
vi mäter. Trots att vi befann oss i Tyskland valde
vi engelska som språk, mycket för att vi gjort
bedömningen att det är ”världen” vi vänder oss

till, inte den hårt konkurrensutsatta tyska
marknaden. Men som en flirt med värdlandet
försedde vi produktinformationen med en liten
tysk flagga och en översatt text, berättar Jan
Larsson.  

CTXP arbetar med polariserat NIR-ljus och är
lämplig i positioner där askhaltsvariationer före-
kommer, exempelvis i inloppslåda och i bakvatten
(retentionsmätning). Ordern togs hem genom
KPMs återförsäljare i Chile (MxChile) som leve-
rerat ett retentionssystem via BASF. För BASF är
detta retentionssystem på kartongmaskinen en del
i leveransprogrammet av kemikalier för fabriken.

Kvalitets- och miljötänkande
Kartongfabriken i Maule ingår i Cartulinas CMPC
S.A., som tillverkar förpackningskartong på två
anläggningar i Chile, Maule och Valdivia. Maulean-
läggningen är känd för effektivitet, hög kvalitet på
sina produkter och sina miljövänliga arbetsme-
toder. Total kapacitet är 300.000 ton per år som i
juli 2008 ökar till 360.000 ton per år.

För en knapp månad sedan gick den fjortonde
pappers- och massamässan av stapeln i Stock-
holm, SPCI 2008. Här har tankegångarna varit
helt andra än inför IFAT när det gäller Cerlics
monter och budskap. SPCI är känd mark för
Cerlic och som vanligt ligger fokus på produkter
för PoC-marknaden.
– Pappers- och massaindustrin är sedan 30 år
en av Cerlics kärnmarknader och på SPCI träffar
vi många kända ansikten. Det är alltid lika
spännande och uppfriskande att få den person-
liga kontakten med våra kunder, säger Hans
Sköld, försäljnings- och marknadsansvarig för

massa- och pappersindustrin på Cerlic. 
I år fanns Cerlic och Eletta Flow i samma monter
och en viktig del i planerandet har varit att skapa
en så bra helhet som möjligt. Tonvikten har lagts
på att understryka likheterna som de båda
bolagen uppvisar och visa på gemensam styrka.
Det gäller synen på kvalitet, hållbarhet och till-
förlitlighet, där bolagen har ett likartat förhåll-
ningssätt. Inte minst det faktum att Eletta och
Cerlic nyligen firade sin 60:e respektive 30:e
födelsedag visar på det.
– Vi vill förmedla ett intryck av två företag som
verkligen lever och utvecklas, säger Hans Sköld.

Med ett stramt urval produkter, presenterade
med vatteninstallationer som ger liv, demon-
strerades Cerlics viktiga produktegenskaper på
IFAT: den automatiska spolningen, hög tillgäng-
lighet och låga underhållsinsatser.Jan Larsson, mitt i bild och Elisabet Lennström i aktion i montern på IFAT. 

Till kartongfabriken i Maule har Cerlic levererat
totalkoncentrationsgivare CTXP. Fabriken upp-
fördes 1998 och ligger 28 mil från Santiago, Chile.

Hans Sköld, Cerlic och Cecilia Geijer, produk-
tionsingenjör på Domsjö Fabriker AB, i samtal i
Cerlics monter.

www.cerlic.se

SPCI, fokus på PoC
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MARKNADSTIDNING

Under 2007 startade Cerlics försäljning i Spanien
via nya återförsäljaren Lana Sarrate. Lana Sarrate
arbetar sedan tidigare med Elettaföretagens pro-
dukter och nu var det dags för Cerlic att introdu-
ceras på marknaden. Efter en lyckad höst fanns
Cerlics produkter med i Lana Sarrates monter på
Spaniens stora VA-mässa SMAGUA där intresset
hos branschen var stort. 
– Många är nyfikna på Cerlics instrument
eftersom de inte har funnits i Spanien tidigare.

Cerlic har många intressanta lösningar för våra
reningsverk, särskilt den långa teleskoparmaturen
av fiberglas och den integrerade automatiska
renspolningen fångade mässbesökarnas upp-
märksamhet, berättar Carlos Lana Linati.  

Tidigare arbetade Cerlics nye tekniske chef, Henrik
Linnarsson, med bl. a. företaget Rolls-Royce som
kund. Nu arbetar han med att vidareutveckla
”givarnas Rolls-Royce”, som han själv uttrycker
det. Sedan mars 2008 är Henrik Linnarsson
teknisk chef på Cerlic. 
– Det känns mycket bra att kunna fortsätta att
arbeta för en bättre miljö, nu i form av renare
vatten, som kommer att betyda mer och mer i
framtiden. Cerlic har en produktprofil som
stämmer med den erfarenhet jag har och dess-
utom passar Cerlic in på de värderingar som
behövs för att kunna jobba långsiktigt, säger
Henrik Linnarsson. Henrik har läst Industriell
Elteknik på universitetet i Norrköping och har
tidigare arbetat som chef för utvecklingen av
hårdvara, produktion och kundsupport på Sinter-
Cast i Katrineholm.

Elisabet Lennström började på Eletta Flow
1990 och har fram till sommaren 2007 arbetat
på avdelning Customer Service. Hon kom till
Eletta från Ahlsell och hade dessförinnan arbetat
på Danfoss. I augusti 2007 började Elisabet sin
nya tjänst som marknadsassistent 50% på Flow
och 50% på Cerlic.
– Det var en ny utmaning. Den första tiden har
jag varit väldigt engagerad i mässplanering; VA-
mässan i Göteborg, ITF-dagarna i Globen, IFAT i
München och nu senast SPCI i Älvsjö. Det har
varit spännande att få vara med att bygga upp en
monter, planera och arrangera mässan att bli
den viktiga mötesplats det är. Att sedan få arbeta 
i montern under mässdagarna och ta del av alla
kunders intressen och synpunkter är väldigt sti-
mulerande, säger Elisabet Lennström.
Sedan september 2007 har Eletta och Cerlic en

gemensam marknadsavdelning. Marknadschef
är Jan Larsson, som tidigare haft samma roll på
Eletta Flow. Jan har varit anställd på Eletta i snart
åtta år och under den tiden haft olika marknads-
och säljinriktade arbetsuppgifter. Bland annat
har han rekryterat ett antal nya återförsäljare
och byggt upp Eletta Flows marknadskommuni-
kation. Jan Larsson är i grunden civilekonom
och har tidigare arbetat bland annat inom skogs-
industrin.

Frank Duncan är vår nye återförsäljare, på en
marknad där Cerlic under åren levererat över ett
hundra givare. Det är huvudsakligen koncentra-
tionsgivare till massa- och pappersindustrin.
Frank Duncan är delägare i företaget LSC Process
& Laboratory Systems UK i Crieff, Skottland.
Huvudägare till företaget är Voith Automation
och en av huvudprodukterna är mätramar för
pappersmaskinens torrände.  

På väg. Frank Duncan, Cerlics återförsäljare i
Storbritannien.

Intro på den spanska marknaden

Fler nya ansikten på Cerlic

Ny återförsäljare
i Storbritannien

Elisabet Lennström, flankerad av Henrik Linnarsson till vänster och Jan Larsson.

Carlos Lana Linati, Cerlics återförsäljare i
Spanien, besökte även Cerlics monter på IFAT 
i München. Här tillsammans med Cerlics vd
Pär-Håkan Bergström.


