
2010
2

www.cerlic.se

Livet innehåller olika faser för oss alla, 
de är övergående och den nuvarande 
tycks ofta mjukt flyta in i nästa. Men 
ibland tar något definitivt slut. Det är 
åtta år sedan jag började min ”redak-
törtjänst” på distans, då jag tog med mig 
CerlicNytt när jag flyttade från staden. 
Och nu är den epoken över. Detta är mitt 
sista nummer.  

Som en röd tråd genom alla utgåvor 
av denna trogna fyrsiding kan den upp-
märksamme läsaren finna Cerlics kom-
munikation med sina kunder. Det är 
användarnas bryderier, synpunkter och 
önskemål som gör att vi utvecklas, bru-
kar vi säga. I ”hemma-hos”-reportage 
från VA-anläggningar, processindustrier 
och pappers- och massafabriker har ni 
fått ta del av vardagen och vardagsbe-
kymren hos dem som vi har rapporterat 
om. Och det är det som är meningen. Vi 
har velat dela med oss så att fler får möj-
lighet att omsätta idéer och nyheter till 
fungerande lösningar. För att arbeta med 
avloppsrening och –styrning utvecklar 
en speciell ”ingenjörskonst” och detta 
kunnande och denna erfarenhet har vi 
förmedlat vidare till CerlicNytts läsare. 
Igenkänningsfaktorn har varit stor har vi 
förstått på kommentarer vi fått från er, 
kunder och läsare, vid våra besök ute på 
anläggningarna. 

Fortsatt satsning på utveckling
Dessutom är ju förstås i förlängningen 
hela Cerlics affärsidé – att minska 
kundernas utsläpp i miljön och minskad 
energikonsumtion – helt i linje med den 
på senare år exploderande miljömedve-
tenheten. Och vi fortsätter att satsa på 
ny teknik med ett stadigt flöde av nya 
produkter för att bredda produktportföl-
jen. Utvecklingen går mot att givare och 
centralenheter skall vara mera skalbara 
och kunna anpassas till andra system, 
enklare och mer intelligenta. Den röda 
tråden kommer att fortsätta genomsyra 
vår information och CerlicNytt kommer 
att dimpa ner på ert skrivbord även efter 
Nyår, då med en ny redaktör. 

Många varma tack för 
kontakten med 
er läsare genom 
åren.

God Jul och Gott 
Nytt År önskar
Anna E Hedfors

KOLUMNEN

På Laxå Vatten AB i Laxå har man 
genom åren haft stora problem 
både vid slambehandling och med 
mycket externslam på inkomman-
de ledning in på verket. Tidvis har 
man överskridit utsläppskraven. 
En önskan om att optimera an-
vändandet av fällningskemikalien 
genom mätning av susphalten och 
styra dosen med hjälp av massflöde 
var det som gjorde att Laxå Vatten 
vände sig till Cerlic för att få råd.
 forts. på sid 3

Susphaltsmätning på Laxå Vatten, 
en ny applikation

– Vi styr doseringen av kemika-
lien med hjälp av massflöde efter 
våra biosteg med hjälp av Cerlics 
slamhaltsgivare ITX. Det har gett 
oss jämnare utsläppsresultat, säger 
Mikael Karlsson, drifttekniker på 
Laxå Vatten AB.

Framtidsgranskning på Envisys
Under temat ”Ny Teknik” samlades cirka 120 
personer på Grand Hotel i Lund under två november-
dagar för att granska vad framtiden har i beredskap 
inom svensk VA-teknik och forskning. Inbjudna till 
höstmötet var personer på kommunernas tekniska 
förvaltningar och företag i VA-branschen. Detta är det 
fjärde året som Cerlic är med, i år med ett föredrag 
om slamnivåmätning, som hölls av Fredrik Wangler, 
säljare på Cerlic.  
forts. på sid 2



forts. från sid 1
– Bredden på innehållet och öppenheten mellan 
forskare, föreläsare och publik tycker jag är 
utmärkande för Envisys seminariedagar. Det är 
intressant att doktorander är med, det ger oss en 
inblick i framtiden, säger en av deltagarna, pro-
cessingenjör Moshe Habagil från VIVAB i Varberg.

Rening av kväve och fosfor och nu slam! 
Men det började för knappt tjugo år sedan med 
idéer kring kolkälla och denitrifikation, som 
man ville testa på marknaden. Och det gick bra. 
År 1991 höll Envisys AB det första Ny Teknikse-
minariet, som var fokuserat på kväverening och 
därefter har dessa hållits vartannat år. Sedan år 
1994 ges varje år seminarier om användning av 
avloppsslam. Bengt Hansson, vd på Envisys AB, 
är mycket nöjd med årets höstmöte.

– Det som är intressant med seminarierna är 
kombinationen av teori och praktik. Det är god 
kommunikation mellan föreläsare och åhörare, 
vi vill ge plats för frågor och diskussioner. Det är 
också ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter 
och knyta nya kontakter i branschen, säger 
Bengt Hansson.

Med rubriken ”Svensk VA-teknik i forskning-
ens framkant” knyter höstmötet i år an till den 
forskning och det samarbete mellan forskare, 
reningsverk och VA- förvaltningar som Lunds 
Tekniska Högskola bedriver.  Och VA-folket kän-

ner igen sig. För även om föredragen kommer 
från forskningsvärlden är de försök som presen-
teras, ofta avancerade sådana, testade minst på 
pilotskala på ett reningsverk.

– Redan de första projekten vi arbetade med 
hade en stark koppling till Lunds universitet. 
Företagen i forskningsbyn Ideon har också varit 

en samarbetspartner vid många tillfällen, berät-
tar Bengt Hansson.

Envisys AB:s huvudsakliga verksamhet är 
konsulter inom vattenrening. Man arbetar som 
sådana med många olika frågor på reningsverk 
runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Broby i 
nordöstra Skåne.
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För bra för att vara sant…
Nog har vi alla fått en del erbjudanden vars 
innehåll verkar för bra för att kunna uppfyllas.

Jag tänker på erbjudanden som exempelvis 
lovar att sänka bränsleförbrukningen med 
minst 20% om man bara köper det fantastiska 
dundermedlet som hälls i tanken och som 
kostar endast några tior. Nåja, i sanningens 
namn var det väl ganska länge sedan sist, men 
ändå, gick någon på det? Nej, jag tänkte väl 
det. Det är trots allt inte så svårt att begripa 
att bränsleförbrukningen hänger intimt ihop 

med energitätheten. Det är därför diesel är 
det bränsle som ger flest kilometer per liter 
och etanol med sin lägre energitäthet ger 
färre kilometer per liter. Sen finns det andra 
aspekter på vad som är det bästa bränslet sett 
ur miljösynpunkt. Fast den motortekniska 
utvecklingen har ju kommit ganska långt om 
jag tänker på min gamla Saab V4, som med 
frihjul och sina 65 hästkrafter drog  
0,75 l/mil. Min Saab 9.5 med automatlåda 
och 185 hästar drog också 0,75 l/mil. De nya 
miljödieslarna drar mindre än 0,5 l/mil och 
har ändå ordentligt med kraft för att ge en 
komfortabel och säker körning. Hade någon 
på 1970-talet sagt att jag skulle kunna köra på 
mindre än en ½ liter per mil med en så stark 
motor, hade jag väl bara skrattat.

Cerlic erbjuder idag en slamnivåmätare 
som om den utnyttjas rätt kan höja TS-halten 
ut från en gravitationsförtjockare med 1–2% 
genom att hålla slamnivån på optimal nivå. 
Det innebär att betydligt mindre vatten 
pumpas till en efterföljande rötkammare, 
som därmed inte behöver värma upp en stor 
mängd vatten i onödan, vilket självklart spar 
energi. Leif Eriksson, f d driftansvarig i Örebro 
har räknat ut att ett verk i storleken 125–150 
000 pe kan spara ca 500 000 kronor per år! 

Mälarenergi i Västerås har installerat en 

slamnivåmätare i sin förtjockare och kan visa 
på mycket bra resultat, både minskade kost-
nader för uppvärmning och bättre gasutbyte. 
Ändå tvekar många verk, kan det verkligen 
vara så bra? Ja, räkna själva, en investering på 
i storleksordningen 100 000 kronor kan be-
tala sig på mindre än ett år! Det är med andra 
ord inte fråga om överbud utan ren och skär 
investering som går att räkna hem, hur snabbt 
beror självklart på verkets storlek, men nog 
kan det vara värt att räkna på en besparing. 
Cerlic har en rad lösningar som kan ge stora 
besparingar på såväl energi som dosering av 
kemikalier. Vi hjälper gärna till med att räkna.

Som Anna Hedfors meddelat i Kolumnen så 
är detta hennes sista nummer som redaktör 
för CerlicNytt. Jag vill passa på att tacka Anna 
för ett formidabelt arbete, först många år på 
Cerlic som marknadskoordinator och sedan 
som redaktör för vår kundtidning. Vemod över 
att en god medarbetare slutar och glädje över 
att ha fått arbeta tillsammans under nästan 
femton år. Anna, jag önskar dig all lycka i 
framtiden och även en God Jul och ett gott nytt 
2011. Det sista gäller förstås även alla läsare 
av CerlicNytt. Vi ses igen i delvis nya former 
nästa år.

Pär-Håkan Bergström

UTBLICKUTBLICK

Inte bara på Envisys’ seminarium utan också på IFAT i München rönte Cerlics slamnivåmätare CBX 
stort intresse.
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Det började med en fyra månaders test och 
nu, efter drygt ett år med styrning via kgSS, 
kan Mikael Karlsson, drifttekniker på verket, 
dra slutsatsen att utsläppsresultatet har blivit 
jämnare och en bättre flockning har uppnåtts i 
flockningssteget. 

– Vi har placerat slamhaltsgivaren så att den 
mäter susphalten i vattnet efter biobädden före 
flockningen. Vi har kommit fram till att det är 
det mest fördelaktiga för oss. Resultaten har så 
här långt varit mycket bra. Vi har även en pH-
givare från Cerlic, som sitter i flockningskam-
maren. Den har varit i drift cirka två månader, 
berättar Mikael Karlsson. 

Avloppsreningsverket är utfört för mekanisk 
rening med galler och sandfång. Biologisk 
rening sker med biologisk bädd samt kemisk 
rening genom efterfällning med aluminiumsul-
fat. Från försedimenteringsbassängerna pumpas 
avloppsvattnet till en biobädd med stenmaterial. 
Här sker den huvudsakliga nedbrytningen av 
organiskt material.

Optimera ännu mer
Från biobädden leds avloppsvattnet via 
flockningskammaren, där aluminiumsulfaten 
tillsätts, till slutsedimenteringen. Från slamfick-
orna pumpas kemslam till kanal före försedi-
menteringsbassängerna. Resultatet av styrningen 
har gett råg i ryggen och under hösten 2010 har 
man utökat optimeringen, eftersom det ännu 
inte gjorts någon sammanställning om huruvida 
kemikalieåtgången har minskat.

– Vi håller på med finjusteringar och vill 
optimera doseringen. Förhoppningen är att vi 
ska kunna sänka den, eftersom vi har byggt om 
flockningsdelen från inblandning med luft till 
inblandning med en mixer och en omrörare, 
säger Mikael Karlsson.

Processbild från verket. Slamhaltsgivaren sitter mellan biobädden 
och flockningskammaren. 

Han har en gedigen säljerfarenhet.  I över 30 år 
har Hans Peipke arbetat med försäljning och 
marknadsföring av instrument och ventiler till 
processindustri, kraftverk, avloppsreningsverk 
och vattenverk. Under många år ingick Eletta 
Flows flödesvakter som en agenturprodukt i 
det sortiment med vilket Hans arbetade. När 
Eletta Flow i början av 2010 övergick till att 
bearbeta den svenska marknaden helt i egen 
regi så anställdes Hans som företagets säljare 
för hela Sverige. Eletta Flow, som tillverkar 
flödesvakter och flödesmätare, och Cerlic ingår i 
Elettakoncernen och finns i samma byggnad på 

huvudkontoret i södra Stockholm.
– Eftersom jag har mångårig erfarenhet 

av instrumentförsäljning till VA-sektorn och 
processindustrin blev jag mycket glad när jag 
erbjöds att parallellt arbeta med försäljning av 
Cerlics produkter, med ansvarsområde Värm-
land och Dalsland. Jag tycker om att arbeta med 
mätningar på avloppsreningsverk, eftersom det 
kan vara ganska svåra applikationer där det 
krävs rätta lösningar och bra produkter för att 
processerna skall fungera och driftkostnaderna 
sänkas, berättar Hans Peipke.

Hans Peipke, ny säljare  
hos Cerlic

Laxå kommun ligger i Örebro län, 
i det stora skogsområdet Tive-
den, på gränsen mellan Götaland 
och Svealand. Avloppsverket är 
beläget på ängs- och skogsmark 
strax utanför Laxå centrum. Det 
byggdes 1965, men byggdes om till 
nuvarande utformning 1973-1974. 

Laxå Vatten AB är ett helägt 
kommunalt bolag. – Det skall bli roligt att sälja Cerlics produkter, som är väl kända, av hög kvalitet och med en del 

unika lösningar. Jag gillar den korta vägen på företaget mellan utveckling, produktion, distribution 
och företagsledning; det är bra både för våra kunder och för mig som säljare, säger Hans Peipke.
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Under hösten deltog Cerlic i två stora internationella VA-mässor. Cerlics dotterbo-
lag i USA stod för deltagandet på WEFTEC i New Orleans 4 – 6 oktober. WEFTEC 
är den största årliga mässan inom VA-området i Nordamerika och årets upplaga 
hade 17.000 besökare.

Två stora mässor

Varje år hålls WEFTEC ”the water quality event” 
på olika platser i USA. I år var det New Orleans’ 
tur igen. 

På IFAT i München, en månad tidigare, var 
besökarantalet hela 110.000! Men så är det också 
världens största mässa inom området miljötek-
nik. Båda var lyckade satsningar för Cerlic. Det 
betyder mycket eftersom exporten är den del av 
försäljningen som förväntas stå för den största 
tillväxten för företaget framöver.

IFAT-mässan den 13 – 17 september i München 
var mycket välbesökt och i Cerlics monter pre-
miärvisades det handhållna slamlodet Blanket 
Tracker.

En riktigt God Jul  
och ett Gott N ytt År 2011 
tillönskas er från alla medarbetare på Cerlic!

I år, liksom tidigare år, ger Cerlic en julgåva till UNICEF och dess aktuella 
vattenprojekt i Somalia. Vi upplever att det är ett viktigt arbete som ligger väl 

i linje med Cerlics affärsidé. Läs mer på UNICEFs hemsida.

Den färgglada öppna montern inbjöd till samtal både på och utanför mattan.


