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En sopa är inte en sopa 
En sopa kan vara något positivt, det
kan vara ”en extra kolkälla, mat för
våra mikroorganismer i biosteget
som får en positiv effekt för kvävere-
ningen”. Det svaret fick jag av en lab-
chef i en av Sveriges kommuner när
jag uttryckte farhågor över att vår
idoga, fastighetsnära sopsortering
skulle påverka avloppsprocessen
negativt. Ett lyckat exempel på det
omvända är Surahammars kommun,
där avfallskvarnar har använts i flera
år för att kunna tillvarata hushållens
biologiska avfall och omvandla det
till en resurs för avloppsreningen. 

Ingen process, maskin eller instru-
ment fungerar bättre än de förutsätt-
ningar den ges. Det skriver CerlicNytts
gästskribent, Leif Eriksson, tidigare
avdelningschef för avloppsverken i
Örebro. Han pratar om slam och
nyttan av att förtjocka slam. Slam-
nivån är en parameter som dyna-
miskt visar hur väl ett reningsverk
fungerar vid olika belastningssitua-
tioner. En god hjälp i detta arbete
kan vara Cerlics nya slamnivåmätare,
CBX, som fungerar som övriga givare
i Cerlics sortiment och kan kopplas
upp mot centralenhet BB2.

I Baltikum har satsningarna på
avlopps- och dricksvattenrening
under det senaste decenniet varit
kraftfulla. Medeltidsstaden Kaunas
ligger i södra Litauen vid samman-
flödet av landets två största floder,
Nemunas och Neris och en gång var
det Litauens huvudstad. En bit
västerut från Kaunas ligger den lilla
staden Sakiai. Där fanns miljöteknik-
företaget Malmberg Water med eget
bolag och kontor redan i mitten av
1990-talet. Sedan något år tillbaka
representerar de också Cerlic i de
baltiska staterna. Läs vårt reportage
på sidan tre.

Anna E Hedfors

www.cerlic.se

Sedan mer än femton år tillbaka är Malmberg
Water verksamt i Estland, Lettland och Litauen.
Då var det Sida-finansierade projekt men när de
baltiska staterna anslöts till EU, ställdes krav på
att de regelverk som finns inom unionen skulle
uppfyllas och spelreglerna blev annorlunda. De
nya medlemsländerna fick tillgång till olika
fonder för att modernisera och bygga ut anlägg-
ningar och biståndsfinansieringen försvann.

– Vi etablerade ett lokalt bolag i Litauen för att
fortsätta vara med som en "inhemsk" spelare och
vara nära marknaden och kunderna. Samtidigt
ser vi det som en plattform för vidare satsningar
österut. Vår rysktalande personal är naturligtvis
en väldig styrka här, berättar Måns Hansson,
projektledare på Malmberg Water med huvudin-
riktning mot affärsområde Vattenrening.

För det mesta handlar det om totalentrepre-
nader som företaget driver i samarbete med
inhemska byggföretag, i huvudsak kommunala
anläggningar för dricks- och avloppsvattenrening
och det är just här som samarbetet med Cerlic
kommer in.                                        
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Slamnivåmätning – en viktig 
parameter för reningsverken i USA

Cerlic och Malmberg i Baltikum

Projektledare Jonas Danenas är en av fyra anställda
på Malmbergs litauiska bolag, UAB Malmberg Water
Kaunas. Här på plats på Sakiai avloppsreningsverk
tillsammans med Cerlics givare som styr syretillförsel
och slamuttag i två parallella bassänger på verket.

Att kunna mäta slamnivå är av största vikt för att ett
reningsverk skall fungera i alla situationer. Genom
att kontinuerligt övervaka slamnivån i förtjockare
och sedimenteringsbassänger kan slamflykt till
efterföljande steg undvikas. Så är det i Sverige och 
så är det i USA.

– Slamnivåmätning är både känsligt och svårt,
och de flesta verk här har provat flera typer av

mätare men har haft svårt att hitta någon som fun-
gerar tillfredsställande. Även manuell mätning kan
variera beroende på mätställe och person. Kunder
som använder Cerlics äldre automatiska slamnivå-
lod, CAT, är mycket nöjda och tycker sig inte kunna
vara utan den, säger Jim Radney, vd på Cerlic Envi-
ronmental Controls i Atlanta, USA.

forts på sid 4

Cerlics nya slamnivåmätare, CBX, hjälper till att
skapa bättre miljö. Bilden är ett fotomontage.
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Den tekniska utvecklingen är allt annat än linjär.
Ibland tar den stora språng framåt, språng som
kan få oss att känna att vi lever i en ny värld.
Sedan tar en lugnare utveckling vid. Det senaste
i raden av språng som gav den där känslan är
utvecklingen inom IT och telekommunikation.
Revolutionen som började förändra allas våra liv
under 1990-talet, den lever vi fortfarande mitt i.
Vart teknikskiftet kommer att föra oss är fortfa-
rande ett hisnande frågetecken. 

När vardagsteknikutvecklingen tar vid, går det
betydligt stillsammare till. Jämför med flyget. I
år fyller Boeing 747, ”Jumbon”, 40 år. Den till-
verkas och flyger fortfarande. Till det yttre oför-
ändrad, i varje fall för ett otränat öga. I mindre
spektakulär tappning har dock mycket förändrats:
bättre elektronik, nya lätta kompositmaterial,
tystare, starkare och snålare motorer, för att
nämna några exempel. En liknande utveckling
kan vi också se hos Cerlic. Utvecklingen av den
nya mätaren CBX präglas av pragmatisk vardags-
gnetighet snarare än hisnande nya steg framåt.
Vårt senaste slamlod eller slamnivåmätare efter-
träder den modell vi kallar CAT. I grunden är den
inte diametralt annorlunda, den kommer inte
att revolutionera världen. Men på samma sätt
som inom flyget har vi jobbat hårt med produkt-
utveckling. CBX är mindre, smidigare och inte
minst betydligt mer driftsäker än sin föregångare.
Fördelar som kunden kommer att ha nytta av i
sin vardag. Den är med andra ord väldigt mycket
Cerlic! 

Jan Larsson, marknadschef

Jag har alltid varit intresserad av drift- och ener-
gifrågor och en viktig del i det är slamfrågorna,
där man genom att optimera processerna kan
göra stora driftförbättringar och kostnadsbespa-
ringar. Här kommer några av mina tankar.
Vid gravimetrisk förtjockning av slam bör slam-
nivån i förtjockaren hållas på hög och jämn nivå
för att utgående TS-halt skall bli så hög som möj-
ligt. Vid problem med gasbildning och flytslam
kan det hjälpa att sänka nivån. Manuell över-

vakning av slamnivån är tidskrävande och blir
därför ofta eftersatt. Genom att på ett optimalt
sätt förtjocka slam, som tas ut ur processerna,
kan stora kostnadsbesparingar erhållas samtidigt
som processerna förbättras. Detta kan ske
genom att automatiskt styra uttaget av slam från
slamfickor eller slamförtjockare genom slamni-
våmätare och/eller TS-mätare. Belastningen på
slamförtjockare bör ske kontinuerligt och inom
rekommenderade belastningsdata.

Vikten av att styra slamförtjockare
– av Leif Eriksson, konsult, Tekniska Förvaltningen, Örebro –

Leif Eriksson har arbetat på Tekniska Förvaltningen som avdelningschef för avloppsverken i Örebro
mellan åren 1989 till 2006. Numera pensionerad, har Leif ännu mera tid för sitt stora fritidsintresse
– offroadkörning med MC.

En bra förtjockning ger följande effekter:

• Bättre rejekt som minskar internbelastningen och risken för driftstörningar 
i processerna 

• Högre och jämnare TS-halt på utgående slam ger positiva effekter på efter-
följande behandlingar: 

• Mindre volym av slam att behandla vidare 
• Vid efterföljande mekanisk förtjockning kan denna styras bättre avseende 

polymerförbrukning och resultat 
• Vid rötkammardrift erhålls lägre uppvärmningskostnader, längre uppehållstid

och därmed högre utrötningsgrad, mindre slam samt större gasproduktion 
och metanhalt 

• Vid slamavvattning ger ett bra utrötat slam med hög TS-halt lägre polymerför-
brukning och högre utgående TS-halt 

• De minskade slammängderna avseende TS och volym ger lägre kostnader för 
borttransport och kvittblivning 

För ett avloppsreningsverk i storleksordningen 125 000-150 000 pe. kan en ökning
av TS-halten från fem till sex procent på ingående slam till rötkammare ge en kost-
nadsbesparing på cirka en halv miljon kronor per år.
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Tillförlitligt samarbete över Östersjön
Fyra olika anläggningar för avloppsvattenrening,
där Cerlics utrustning installeras, befinner sig i
installationsfas just nu: Birstonas, Luksiai,
Seduva och Sakiai. Samarbetsavtalet innebär att
Malmberg Water med ensamrätt, marknadsför,
installerar och servar Cerlics produkter i de Bal-
tiska länderna

– Det startade med att vi hade problem med
syre- och slamhaltsmätare av annat fabrikat i en
anläggning vi byggt. Då lånade vi en utrustning
från Cerlic, centralenheten BB2 med givare ITX
(slamhalt) och O2X (syrehalt), och körde en
parallell mätning. Instrumentens tillförlitlighet
avgjorde och det slutade med att vi köpte utrust-
ningen och började representera Cerlic i Bal-
tikum. För övrigt har vi ju sedan lång tid ett 
samarbete med Cerlic i Sverige, berättar Måns
Hansson. 

En vit fläck på kartan fylls av instrument
Staden Sakiai ligger ca 60 km väster om Kaunas,
som är Litauens näst största och Baltikums
fjärde största stad. Reningen av avloppsvatten
från staden är en totalentreprenad och i stort 
sett allt är nytt - nybyggt maskinhus med ny 
förbehandling och slamavvattning. Det enda 
som återanvänds är befintliga "bassängskal" 
som byggs om till volymer för denitrifikation,
nitrifikation, slamhydrolys för Bio-P, sedimente-
ring och slamlager. 

– Eftersom vi bygger om befintliga bassänger
är just nu en av två parallella biobassänger tagen
i drift. Även intagsdelen är driftsatt. Vi mäter syre
och slamhalt i båda linjerna för att styra syretill-
försel och slamuttag. Vidare mäts slamhalt in-
line i matarledningen till bandfilterpressen för
slamavvattning. Detta för att kunna optimera

polymertillsatsen, säger Måns Hansson.
Cerlics instrument fungerar alldeles utmärkt

och i takt med att fler anläggningar tas i drift och
fler Cerlicinstrument installeras, ökar expone-
ringen.

– Nyheter sprider sig ganska fort i branschen
därborta och vi ser fram emot ökad försäljning i
takt med detta, konstaterar Måns Hansson.

Marknadsföra Cerlic
Delar av personalen i Litauen har varit på utbild-
ning hos Cerlic i Stockholm för att lära sig pro-
dukterna och handhavandet, en kontakt som är
väldigt givande för båda parter.

– Eftersom Malmberg har mycket på gång i
Baltikum arbetar projektledarna väldigt foku-
serat med att marknadsföra Cerlics produkter
och behöver djupare insikt i både hur de produ-
ceras och vilka säljhjälpmedel som finns. Vi har
ett gott samarbete med täta kontakter, berättar
Sofie Karlsson, säljansvarig på Cerlic.

Online över Östersjön
Projekten har tidigare i stort sett drivits helt från
Sverige, vilket inneburit mycket resande och hög
närvaro på plats. Att personalen på anläggning-
arna i Litauen har lärt sig mer om arbetssätt och
processer har inneburit en stor avlastning. 

– Vi behöver inte lösa varenda fråga som
dyker upp utan har vår egen personal på plats
som tar hand om detta. De verk som är under
produktion kommer vi att kunna övervaka på
distans genom att koppla upp oss mot anlägg-
ningarnas SCADA-system. Det är dock tänkt i
uppföljande syfte, men anläggningarna kan
också köras på distans när det gäller uppgrade-
ring eller ändring av mjukvara, säger Måns
Hansson, som är övertygad om att framtida
anläggningar kommer att förses med fjärröver-
vakning för uppföljning och processutvärdering 
i ännu högre grad än nu. 

Det bådar gott för ett instrumentföretag som
Cerlic. 

– Avtalet mellan våra företag innebär att Malmberg med ensamrätt marknadsför, installerar och
servar Cerlics produkter i de Baltiska länderna, säger projektledare Måns Hansson, här vid en
driftsättning i Sverige.

Från vattentornet i Birstonas ser man en del av staden samt, i bakgrunden, recipienten för
avloppsreningsverket, floden Nemunas.

Sakiai WWTP, den första testkörningen med
Cerlic i Litauen.
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MARKNADSTIDNING

Pålitlig och enkel 
Med en bra slamnivåmätare får man en tidig var-
ning om sedimenteringsproblem, istället för att
dagen efter märka att man kanske inte klarar
utsläppskraven. Mätningen, där du får mätdata
online, spar många timmars arbete och ökar
effektiviteten eftersom åtminstone en manuell
mätning per skift annars måste göras. De flesta
slamlod på marknaden är av ekolodstyp. Och 
det har visat sig att de är mindre tillförlitliga vid
användning i exempelvis sedimenteringsbas-
sänger och för mätning av förtjockat slam.
Därför välkomnar den amerikanska marknaden
Cerlics nya mätare. 

Kompakt utförande
CBX kommer att fungera lika bra som CAT, men
med flera förbättringar. Modern design, nätt och
kompakt utförande och med färre mekaniska
delar. Den kommer att möjliggöra mätning av
verklig slamnivå korrekt och ge bättre förutsätt-
ningar för att hålla biosteget under kontroll.  
Jim Radney nämner ytterligare fördelar:
• Ny, mer kompakt design, gör CBX enkel att 

placera och installera
• Förbättrad spolning och färre mekaniska 

delar ger lägre underhållsbehov
• Förbättrad profilmätning med möjlighet att 

indikera slamfluff
• Enklare användargränssnitt – ansluts till 

centralenhet BB2 
– Viktigast av allt är dock att CBX har två 4-20mA
utgångar tillgängliga. Det innebär att en kanal

kan användas för att mäta slamnivå och den
andra kanalen kan användas för att registrera
nivån av fluff, den diffusa gränsyta mellan slam

och vätskefas som ibland kan uppstå. Denna
information är en extra parameter, som bara är
möjlig med CBX, berättar Jim Radney. 

Sedan den 16 februari i år är Nadia Lidholm
anställd som säljare inom marknadsområde VA,
södra Sverige.  

– Det här är en ny bransch för mig. Jag tycker
det är roligt med komplex försäljning och på Cerlic
kan jag följa produkterna från utveckling och till-
verkning till leverans. Jag får möjlighet att lära mig
produkterna på djupet, allt finns i huset, säger
Nadia.

Nadia Lidholm kommer närmast från Abacus
Sweden AB, där hon i drygt tio år arbetat med för-
säljning av elektronikkomponenter med hela Sve-
rige som sitt arbetsområde. Under Sofie Karlssons
mammaledighet tar Nadia över södra distriktet på
Cerlic. Efter sin föräldraledighet kommer Sofie att
arbeta med försäljning på export.

Cerlic CBX
• Varnar för slamflykt

• Bättre förtjockning

• Litet underhållsbehov

• Enkel att kalibrera
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Jim Radney, vd på Cerlic Environmental Controls, kontrollerar att Cerlics slamnivåmätare CAT
arbetar korrekt i en eftersedimenteringsbassäng på N W Cobbs reningsverk i Atlanta, USA. 

Nytt ansikte på Cerlic

– Jag vill arbeta med engagerade
människor och med kunder som
ställer krav på både säljaren och 
produkterna, och det finns det på
Cerlic, säger Nadia Lidholm.


