Kundcase

Energihamn Loudden
Stockholms Hamnar AB
Det är inga floskler.
Det är vår arbetsvardag.
Säkerhet och miljö måste vara
i fokus hela tiden”
Niklas Lundkvist,
energihamnschef

Berätta om ditt företag

Energihamnen i Loudden är en viktig hamn för transport av drivmedel och har funnits sedan 1927. Vi har
i dagsläget tre anställda som övervakar, reparerar och underhåller den infrastruktur som oljebolagen
använder för att importera drivmedel.

Vad är fokus för dig i din roll?

Jag är projektansvarig för OFA-utbyggnaden på Stockholms Hamn – så driftsäkerhet och att vi uppfyller
miljökraven är otroligt viktigt för mig (OFA står för oljeförorenat avloppsvatten).

Vad var anledningen till att ni började titta efter denna typ av lösning?

Stockholms Hamn behövde få bättre reningskontroll av OFA i energihamnen Loudden – med spårbarhet,
historik, dokumentationsmöjlighet och säkrare funktionalitet, anpassad efter behov och myndighetskrav.
I oljeavskiljaren har kontinuerlig tillväxt av bakterier medfört varierande halter i utgående vatten. Mikroorganismerna tar upp olja från vattnet och när de dör sjunker de sakta genom vattenprofilen. På detta
sätt hinner de inte separeras i den gravimetriska avskiljaren utan märks i vattenanalysen som kolväten.

Vad gjorde att ni till slut valde SurfCleaner?

Utrustning: SCO 8000 ATEX
Kapacitet: 8 000 l/h
Inköp: 2003

SurfCleaner håller kontinuerligt ytan ren från alla föroreningar och all tillväxt av organismer då den
samlar in och separerar föroreningsskikt från 0,1 µm och uppåt. När ytan alltid hålls ren hinner inte tillväxten av organismer påbörjas, vilket innebär att problematiken med svävande döda bakterier försvinner.
Kontinuerlig separation ökar kapaciteten i den gravimetriska avskiljaren samt undviker risken för bakterietillväxt. Den tidigare bandskimmern klarade inte av att rena stora mängder vid ett utsläpp och den klarade
heller inte av att rena till de krav som ställs. En annan faktor är att mängden vatten i oljan minskar med
SurfCleaner, vilket minskar våra kostnader för deponi av oljan vi tar bort.

Vad hade ni för förväntningar på investeringen i SurfCleaner?

Vi behövde en kompletterande utrustning för att rena OFA. Den har överträffat våra förväntningar på
både prestanda och underhåll – så pass mycket att vi inte behöver använda bandskimmern längre.

Vad är resultatet så här långt?

Det har underlättat det dagliga arbetet som tidigare innebar ronderingar där vi gick och mätte och
förde journaler manuellt på varje siffra. Nu sköter anläggningen sig själv och larmar om det är något.
SurfCleaner renar vattnet så pass bra att vi kommer under de satta miljökravet på 3PPM kolväten.
En annan faktor är att mängden vatten i oljan minskar tack vare SurfCleaner, vilket innebär minskade
kostnader för deponi av oljan vi tar bort.
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