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Hej !
 

Vi lägger en annorlunda vår bakom oss och vi ser fram emot en annorlunda sommar. Vi kommer
minnas 2020 i många år framöver. Utöver det hemska och tråkiga som sker både vad gäller
virus och kravaller kan jag ändå inte sluta att imponeras över hur anpassningsbara vi är som
människor. Speciellt när det finns yttre omständigheter som vi inte kan kontrollera. Ställda inför
faktum är vi experter på att ta fram vår kreativitet och ställa om till nya förutsättningar.

Här på HUBER har våren varit riktigt intensiv och vi har haft all time high när det gäller nya
affärer. Följer ni oss på LinkedIn så har vi kunnat presentera en ny installation i stort sett varje
vecka. Jag brukar skoja om att det är ett ständigt flöde av råvara i vår bransch, men den
sanningen innebär en trygghet. Både för oss som leverantör till branschen, men också för
allmänheten. Vi i branschen finns alltid där för invånarna i våra VA nät vilket skapar gemensam
nytta.

Vi har ställt om och redan haft vårt första Webinar för våra kunder, fler kommer till hösten.
Interna konferenser har vi gjort via Teams, GoToMeeting och Skype. Fysiska möten både med
kunder och internt har blivit digitala och jag tror aldrig vi rest så lite som nu, och ändå lyckas vi
skapa goda relationer och affärer. Vår service har jobbat på, maskiner får haveri eller behöver
förebyggande underhåll, oavsett virus eller inte, men vi är nog mer eftertänksamma om hur vi
mår och vart vi har eller skall resa och har en försiktigare syn på verkligheten.

Nu stundar sommaren runt hörnet, likaså en semester för många av oss. Vi får vara tacksamma
för att vi kan ta ”normal” semester och skicka en tacksamhets- och styrketanke till
medarbetarna i välfärden och sjukvården som jobbar långa pass och får minimalt med semester.
De är riktiga hjältar!

Ta vara på er, tvätta händerna – ofta och länge, och njut av sommaren på bästa sätt.

Glad midsommar!

Hälsningar
John

Filmpremiär i Norge för HUBER Norden
 
I februari åkte vår VD John och vår marknadsansvariga Jonna till Öygarden i Norge. Anledningen
var för att producera film om vårt senaste reningsverk ÖyVar. På plats mötte vi upp våra säljare
Harald och Elvis och även HUBER´s produktchef Michael Kink från Tyskland.

Storanipa HRA som reningsverket heter har blivit en snygg anläggning med reningsresultat som
överstiger kraven. De har ett unikt primärrensanläggning, enligt norska kapitel 14 regler.
Reningsverket är dimensionerat för 50 000 pe och består av 3 st grovsilar av typ Ro1 som tar ut
rens som tvättas och avvattnas till över 40% TS. Efter denna process är det ett sand- och
fettfång som tar bort nästan all sand. Grovsilen och sand- och fettfången är sammanbyggda i en
enhet som kallas Rotamat kompaktanläggning Ro5. Sanden pumpas till en sandtvätt RoSF4.
Avloppsvattnet rinner vidare till HUBER´s unika DSL (Drum Screen Liquid) med mesh duk i
rostfritt stål på 0,2 mm som filtrerar bort upp till 70 % SS. Slammet går vidare till slamlagret och
in till HUBER´s S-DISC där det förtjockas och till sist vidare till HUBER´s Q-PRESS/S-PRESS för
avvattning av slammet. I Storanipa har man dessutom installerat en HUBER ThermWin som är en
värmeväxlare som utnyttjar värmen i avloppsvattnet och förser reningsverket med värme via en
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värmepump.

Mer om projektet ser du på filmen nedan!

Inlägg från Finland

I Mellersta-Nyland sköter kommunförbundets vattenskydd (KUVES) om avloppssystemet för
vissa delar av Vanda stad och genom detta system flödar avloppsvattnet vidare till reningsverket
Viksbacka i Helsingfors.
KUVES har i Kulomäki i Tusby en mottagningsstation för externslam. Man tar också emot slam
från portabla toaletter, som används vid tex festivaler. Det kommer ca 300 bilar per månad, dvs
ca 15 bilar per dag och en bil lämnar 10 m³ slam.

År 2018 beslöt man att det var dags att investera i en förbehandlingsanläggning för att avskilja
fast material från det mottagna slammet. Utmaningen var att man inte vill att bilarna skulle stå i
kö vid mottagningsstationen, så kapaciteten för anläggningen skulle vara 40 l/s. Därtill ville man
vara säker på att maskinen skulle kunna avskilja också större material, så som flaskor, burkar
och textiler, som ofta finns i slam från portabla toaletter. Maskinen skulle därtill kunna pressa
renset så torrt, att det kan brännas.

Man valde HUBER RoFAS tvättrumma för externslammottagning och WAP renstvätt för
rensgodsbehandling. Detta är den första RoFAS installationen i Finland. I våra grannländer
Sverige och Norge är maskinen mycket populär. Entreprenaden gjorde vi i samarbete med
Skanska och Skanska byggde också en tryckökningsstation på anläggningen. Med hjälp av
tryckökningsstationen kan vi garantera att maskinerna får tvättvatten med rätt tryck och kan
hållas i funktionsdugligt skick. Den nya stationen togs i bruk i början av 2019.

Nu i juni 2020 träffar vi driftchefen Teemu Järvinen på stationen och vi frågar om vilka
erfarenheter han har av anläggningen. Teemu säger att de är mycket nöjda med maskinerna
fastän de varit tvugna att lägga ned en del pengar på driften. Problem har uppstått enbart då fett
kommit in, men det är inte tillåtet att hämta fett till anläggningen. Tvättrumman klarar även
större föremål fint och renset är torrt. En behållare fylls med rens (240 l) i veckan och renset
förs vidare till förbränning.
Teemu berättar också om andra saker som förändrats på stationen efter att maskinerna togs i
bruk. Då maskinerna utgör ett slutet system, har arbetsmiljön blivit bättre. Luktproblemen har
minskat markant.
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Bredvid mottagningsstationen finns en bred tunnel och i botten på den flödar avloppsvattnet mot
reningsverket. Tidigare bodde hundratals råttor i denna tunnel. Nu finns det inte längre mat åt
råttorna, så man kan bara se enstaka numera. Detta gör att arbetsmiljön i avloppsnätet också är
betydligt bättre, då man måste ner där och jobba.

Vi är väldigt glada över resultatet och extra kul när arbetsmiljön blir bättre på reningsverken!
Vill du veta mer om installationen kan du se på månadens maskin nedan där vi går igenom
tekniken.

Månadens maskin - tvättpress

På filmen nedan kan du lära dig med om HUBER´s tvättpress som ingår i ovan lösning!
 

Webinar hösten 2020

4/6 höll vi i Norden vårt första webinar. Det
var ett stort intresse med hela 40 personer
som lyssnade. Nedan ser ni programmet för
höstens webinar. Exakta datum kommer
senare. Vill du se webinaret från 4/6 klicka
här.
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27:e Augusti: Hållbar slamhantering,
avvattning/torkning/förbränning/
fosforåtervinning

24:e September: Konventionell
slambehandling
slamsilning/slamförtjockning/slamavvattning

22:e Oktober: Primärrensning/Mekanisk
primärsedimentering

26:e November: Septicmottag -
externslammottagning

Hoppas du vill vara med oss i höst!

Månadens tävling

Det rätta svaret på förra månadens tävling är att vår mobila testenhet heter Arktis och att den
avvattnar slam.

Vi säger grattis till Anette Andersson i Uppsala och Ove Andersson i Robertfors!

Sommarens tävling blir att skicka in en sommarbild på dig och din arbetsplats där du skriver
några korta rader om vad vi ser på bilden. Vinnaren korar vi i nyhetsbrevet för augusti. Maila din
bild till jonna.martinsson@hubersverige.se.

Kom ihåg att även följa oss på sociala medier!
 

Vi finns också på Linkedin, Facebook och Instagram!
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