
Norra Fågelrovägen 3, 418 34 Göteborg (vägbeskrivning finns här).

Nu startar vi BioFiAN - ett användarnätverk om biofilmsprocesser! Vill 
du vara med? 

Vad och varför? 
BioFiAN står för ”BioFilmsAnvändarNätverket”, och är ett VA-teknik Södra och AnoxKaldnes-initierat 
nätverk kring temat biofilmsprocesser på kommunala avloppsreningsverk. BioFiAN riktar sig till 
användare, dvs. processingenjörer och processinriktade driftstekniker, av t.ex. MBBR och/eller IFAS som 
är intresserade av att lära sig mer om biofilmsprocesser och driftsoptimering, samt vill nätverka med 
andra användare. 

Syftet är att BioFiAN ska bli en plattform för utbyte av erfarenheter mellan medlemmar från olika 
anläggningar, samtidigt som det är en möjlighet för medlemmarna att diskutera med inbjudna experter, 
och på så vis både ge feedback på och utveckla sin förståelse för allt från drift till nyutveckling av 
biofilmsprocessen.  

Var och när? 
För att få ett optimalt utbyte av erfarenheter, och dessutom få se olika anläggningar, är ambitionen att 
nätverket ses ute på användaranläggningarna. För den första träffen ställer Ryaverket upp som värd. 

 
Vad vill ni göra på första träffen? 
Det är användarnas nätverk, och därför ska användarna sätta agendan! Här kommer lite förslag på vad vi 
skulle kunna göra, men vi hoppas på att få in fler tankar och idéer från er. 

• Presentation av värdanläggningen och guidad rundvandring på verket (på Rya finns MBBR för 
både nitrifikation, denitrifikation och sidoströmsanammox). 

• Bjuda in en riktig ”kändis” inom biofilmsprocesser i Sverige/världen som berättar om 
biofilmsprocesser genom tiderna och/eller det senaste inom biofilm (kom gärna med förslag) 

• Korta presentationer från nätverksdeltagarnas anläggningar 
o Presentation av relevanta studier (t.ex. utredningar/exjobb/rapporter) eller andra 

spännande projekt som utförts på er anläggning - berätta om ni har något på gång! 
o Tips & Tricks – praktiska driftserfarenheter från anläggningarna 

• Korta presentationer från inbjudna experter om t.ex. 
o Energioptimering och styrning av MBBR/IFAS 
o Biofilmens mikrobiologi 
o Världens största resp. minsta MBBR 
o Nya biofilmsapplikationer (t.ex. mikroföroreningar) och/eller processer (t.ex. granuler) 

http://www.gryaab.se/kontakt/hitta-hit/


• Diskutera – ”Önskemål och förväntningar på nätverket framöver” 
o Behöver vi ett nätverk? Vad vill vi få ut av ett nätverk? 
o Frågeställningar och utmaningar som nätverket skulle kunna arbeta med 
o Förslag på upplägg (t.ex. antal träffar/år, teman, platser att besöka) 
o Nästa möte (plats, tid, tema) 

• Pauser för lunch och fika med möjlighet att mingla och utbyta erfarenheter 

Hur anmäler jag mig? 
Du som arbetar på ett kommunalt reningsverk som har eller planerar att starta upp en biofilmsprocess 
(t.ex. MBBR/IFAS) kan bli medlem i BioFiAN. Det är kostnadsfritt att vara medlem och att delta i 
nätverksträffen, men du står själv för resa och logi.  

Skicka ett mail till maria.piculell@anoxkaldnes.com senast den 21:a September 2018. För registrering 
behöver vi följande info om den/de som anmäler sig: 

• Namn 
• Arbetsplats 
• Mailadress 
• Telefonnummer 
• Vilka biofilmsprocesser ni har på er anläggning 
• Vad du/ni vill få ut av nätverket 
• Ange även eventuella matpreferenser 

Datauppgifter på anmälda deltagare kommer sparas i en lista för framtida nätverksaktiviteter. 

Vi ser fram emot att höra era synpunkter och idéer! 

Varmt välkomna hälsar Ryaverket och ledningsgruppen för BioFiAN 
Maria Piculell (AnoxKaldnes), Per Falås (LTH), Sara Ekström (VA SYD) och Emma Nivert (Gryaab) 

 

 

 

GDPR 
Du får detta mail för att vi tror att BioFiAN kan vara av intresse för dig och/eller någon annan på 
din institution. Informationen har vi fått antingen genom direkt kontakt eller från sökningar via 
offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats. Vi använder de 
personuppgifter vi samlar in för att skicka dig information om nätverkets aktiviteter. Vi 
respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter. Vi delar inte dina uppgifter till tredje 
part. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från nätverket och i samband med det så 
upphör vi att lagra dina personuppgifter i vårt register. Avregistrering görs genom att maila 
maria.piculell@anoxkaldnes.com och ange vem/vilka som ska tas bort från registret. 
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