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D et är fredag eftermid -
dag och på Fjärås in -
dustriväg 19 gör de 
anställda ett sista 
ryck innan helgvilan. 

I en hörna är svetsen i gång, i en 
annan tjuter en vinkelslip.

– Här är en centrifug från Norge 
som renoveras. Rosten ska bort, 
och den ska få ny beläggning av 
hårdmetall och slitstark färg.

VD Jens Johansson pekar och 
visar runt bland arbetsstationerna 
där de runt 15 verkstadsarbetarna 
jobbar självständigt med att sätta 
ihop nya centrifuger och rusta upp 
äldre exemplar som redan tjänst -
gjort några år runt om i världen.

Noxon startades 1987 av två in -
genjörer som vidareförädlade en 
produkt från Tyskland de hade 
agenturen för. Det handlar om en 
så kallad dekantercentrifug, en 
snabbroterande jätteskruv som se -
parerar partiklar från vatten.

Slamfyllt vatten pumpas in 
i centrifugen, där partiklar och 
vätska separeras.

För att få slammet att fälla ut 
tillsätts ett granulat som löser upp 
sig och får partiklarna att ”fastna”. 

Ett klassiskt användningsområ -
de är kommunala reningsverk. På 
Hammargård i Kungsbacka snur -
rar två av Noxons centrifuger och 
producerar det omdiskuterade 
svarta slammet som en del anser 
hör hemma på åkrarna som göd -
ningsmedel, andra att det är ett 
gift som borde deponeras.

Men vad som ska ske med slam -

Miljökrav ger snurr 
på verksamheten
Fjäråsföretag jobbar med allt från dricksvatten till fiskeindustrin
Vattenfyllt slam  är tungt och dyrt att trans-
portera. En snabbroterande skruv som löser 
problemet har gett Fjäråsföretaget Noxon ett 
bra utgångsläge när miljökraven växer.

Det krävs noggrann styrning för att centrifugen ska rotera balanserat i rätt hastighet. Här är det Mikael 
Ståhl som monterar elektroniksystemet. FOTO: KRISTIAN ALM

Jens Johansson är vd för Noxon 
sedan 2014.

met är inte Noxons a�ärsidé.
– Vi ser till att partiklarna skiljs 

ut från vattnet. Det ger miljövin -
ster, men vi är bara en del i ett 
större system.

Centrifugen har många använd -
ningsområden. Det handlar om 
processvatten från pappersbruk, 
slakterier, oljeborrning – överallt 
där förorenat vatten måste tas om 
hand.

– Det är skyhöga kostnader att 
transportera stora mängder slam 
till ett reningsverk. Bara att få ner 
vattenhalten några procentenhe -
ter sparar massor av pengar. Vår 
största centrifug klarar att töm -

ma en olympisk simbassäng på 
två dagar.

Till och med �skeindustrin an -
vänder tekniken.

– Vi har tio centrifuger igång i 
Peru, eftersom industri�sket där 
pumpar in �sk till land i en led -
ning. Det som avskiljs blir �skmjöl 
som också kan användas. Och i 
Malaysia används centrifuger för 
att avskilja partiklar från dricks -
vatten.

Sedan 2011 ägs Noxon av ett in -
vestmentbolag, och civilingenjö -
ren Jens Johansson tog över som 
vd 2014. Han kommer från gigan -
ten ABB, där han bland annat job -

bat med marknadsfrågor. Här har 
Jens Johansson hamnat i ett myck -
et mindre sammanhang.

– Noxon är en liten spelare, vi 
har bara ett par procent av mark -
naden. Vi tävlar med hög kvalitet, 
och snabb service. Vi har ett stort 
lager så att vi kan leverera reserv -
delar på dagen. Måste en centri -
fug renoveras, kan man få hyra en 
lånecentrifug under tiden.

Det ställer krav, för Noxon säljer 
som sagt inte bara i Norden.

– Vi är ett litet globalt bolag och 
har centrifuger i varje världsdel! 

Runt hälften av omsättning -
en kommer från försäljning av 

nya centrifuger, runt 40 om året. 
Andra halvan är service.

Men även om konkurrensen är 
stor, är Jens Johansson optimistisk 
inför framtiden.

– Miljökraven ökar hela tiden. 
Att slippa lastbilstransporter av 
förorenat vatten sparar inte bara 
pengar, det sparar miljön också.
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