
Exakt plats meddelas senare!

Nätverksträff 2019 – BioFiAN  
 
BioFiAN - premiär 2018 
I oktober 2018 invigdes BioFiAN, ett användarnätverk om biofilmsprocesser, med en första 
nätverksträff hos Gryaab i Göteborg. På träffen samlades nästan 30 nyfikna processingenjörer, 
processinriktade driftstekniker och inbjudna föreläsare, som under en dag utbytte erfarenheter och 
lyssnade på intressanta presentationer om energioptimering, erfarenheter av anammox, mikrobiologi i 
biofilmen, biofilmsprocessens utveckling, med mera. Deltagarna diskuterade också vad de vill få ut av 
ett biofilmsnätverk och vilka ämnen som kan vara intressanta att ta upp framöver. 
 
Nätverksträff 2019 - En gång är ingen gång två gånger är en vana… 
Ett år går fort och det är nu dags att planera in 2019 års nätverksträff med BioFiAN! Vi kommer ta 
utgångspunkt i önskemålen som framfördes 2018 dvs. att ge mycket tid till nätverkande och utbyte 
mellan medlemmarna och varva detta med presentationer från speciellt inbjudna. Bl.a. kommer vi 
gästas av Anders Øfsti från HIAS i Norge, där de utvecklat en spännande bio-P process baserat på 
MBBR-teknologin. Vi kommer dessutom få en rundvandring på värdanläggningen som i år är Visby 
reningsverk! 
  
Visby reningsverk ligger vackert beläget vid kusten i utkanten av Visby, endast 10 min promenadväg 
från färjeläget. Reningsverket är dimensionerat för en belastning som motsvarar 60 000 p.e. och renar 
ca 8000 m3 spillvatten per dygn - med stor variation i belastning beroende på säsong. Den biologiska 
reningsprocessen på verket består uteslutande av MBBR, med sex bassänger som är kopplade i serie 
för fördenitrifikation, BOD-rening, nitrifikation och efterdenitrifikation. Läs mer om Visby reningsverk 
här. 

 
 
 

https://www.gotland.se/1607


Preliminär agenda 
 
Onsdag 4 september 
13-14 Drop-In lunch  
14-17 Välkommen till Visby 

Presentationer av medlemmarna - 
aktuella utmaningar – följs av diskusson 
i grupper 

19 Gemensam middag i Visby för dem som 
önskar (på egen bekostnad) 

Torsdag 5 September 
9-11      Rundvandring på reningsverket 
11-15.30 Presentationer & erfarenhetsutbyte 
med paus för lunch såklart! 
 
 

 
Tiderna i agendan har satts för att passa färjetrafiken till och från Gotland. Börja gärna redan nu fundera 
på om ni har något att dela med er av från er biofilmsprocess. En mer detaljerad agenda skickas ut när 
det närmar sig. 

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, lunch kommer ingå under båda dagarna i övrigt står du själv för resa och logi. 

Vill du delta i nätverksträffen den 4-5 september skicka ett mail till maria.piculell@anoxkaldnes.com 
senast den 20:e augusti 2019. 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 hoppas att vi ses i Visby i september! 

 

Varmt välkomna hälsar Visby reningsverk och ledningsgruppen för BioFiAN 
Joachim Thylin (Visby Reningsverk), Maria Piculell & Sofia Lind (AnoxKaldnes), Per Falås (LTH), 
Sara Ekström (VA SYD) och Emma Nivert (Gryaab) 

 
  



GDPR 
Du får detta mail för att du tidigare visat intresse för BioFiAN eller för att vi tror att BioFiAn kan 
vara av intresse för dig och/eller någon annan i din verksamhet. 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. 

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 biofilmsprocesser (t.ex. MBBR 
och/eller IFAS) som generellt vill lära sig mer om dessa processer, driftsoptimering samt vill nätverka 
med andra användare. Även de som går i tankar på att installera en biofilmsprocess på sin anläggning är 
välkomna.  

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.  

 


