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Projektet

for Mariagerfjord Vand A/S med kapacitet til at behandle
spildevand fra 75.000 PE (forberedt for 110.000 PE) og en
hydraulisk kapacitet på 550 l/s. Mariagerfjord Renseanlæg
bygger på den nyeste teknologi og giver en effektiv vandrensning.

Udvælgelse af idéer i projektet har fra starten været med
fokus på:
• Bæredygtighed
• Globalt og nærmiljø
• Arbejdsmiljø
• Rentabilitet

Igennem projekteringsfasen har der været fokus på kvalitet,
nær- og arbejdsmiljø, anlægs- og driftsomkostninger samt
fleksibilitet. Efter kontraktens indgåelse er der blevet
afholdt workshops, hvor ideer og utraditionelle løsninger
løbende er blevet gennemarbejdet og vurderet.

Resultatet er et harmonisk og veldisponeret anlæg, hvor
såvel tekniske løsninger, anlægsøkonomi, driftsudgifter og
serviceforhold er optimale.

Siden tilbudsafgivelsen har design af anlægget undergået en
innovativ proces, hvor bygherre, interessenter og driftspersonalet har medvirket i at generere idéer og muligheder i
projektet. For at samle trådene er der afholdt workshops,
hvor EnviDan’s rolle var, at fastholde fællesskabet på de
opstillede mål og værdier for projektorganisationen.

Slutresultatet er bl.a. sikret med anvendelse af projektering
i 3D, hvor alle føringsveje nøje er kontrolleret og optimeret.
3D-projektering har i tillæg været uovertruffen til formidling
af idéer og løsninger for såvel bygherren som de udførende
håndværkere.
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Mekaniske installationer i forbindelse med anlæggets
mange delfunktioner, er i stort omfang samlet centralt i anlæggets ingeniørgang. Af de mange delfunktioner der kan serviceres tørtopstillet fra ingeniørgangen kan bl.a. nævnes sandbehandling, modtagelse af
septisk slam, modtagelse af eksternt fedt. buffervolumen på tilløb, modtagelse af eksternt spildevand,
intern pumpestation, bufferfunktion på udrådnet slam,
rejektvandsbuffertank mm. Ingeniørgangen forbinder
endvidere 3 af bygningerne på anlægget og sikrer
dermed gode adgangsforhold og føringsveje mellem
bygningerne.
De tekniske løsninger er et resultat af optimering mellem robuste kendte teknikker og nye energioptimale
løsninger. Som eksempel er anlægget forsynet med et
rundsandfang, hvor sandpartikler separeres ved tyngeog centrifugalkraft uden luftindblæsning. Resultatet
er lavt energiforbrug og ekstrem lav aerosolbelastning
fra sandfanget til glæde, gavn og øget velvære for
driftspersonalet på anlægget. Et andet eksempel er
anvendelse af lukkede sættervogne til opbevaring af

afvandet slam. De lukkede sættervogne er en elegant
lugtfri løsning, der uden store og dyre anlægskonstruktion sikrer mulighed for transport af store mængder
slam per kørsel.
Procesafsnittet er etableret som 2 store cirkulære tanke
efter EnviFlex-princippet på hver 45,7 m i dia-meter. De
store tanke er inddelt i anaerobe, anoxiske og aerobe afsnit,
hvormed fosfor- og kvælstoffjernelse kan forløbe optimalt
med et minimum af energi- og kemikalieforbrug. Klaringsfunktionen sikres i 2 store 35 m cirkulære klaringstanke.
Efter udrådning i rådnetank afvandes overskudsslammet
fra anlægget med 2 effektive decantere. Gasproduktionen
fra udrådning af slammet anvendes til opvarmning af såvel
drifts- som administrationsbygninger på anlægget og den
producere strøm sælges til el-forsyningsselskabet.
Det rensede spildevand afledes til Kattegat via 16 km lang
afskærende ledning, heraf de 4 km som havledning. Den
afskærende ledning har en kapacitet på 450 l/s. Ved belastning der overstiger 450 l/s og op til anlæggets hydrauliske
kapacitet på 550 l/s, øges kapa-citeten af den afskærende
ledning ved pumpning.
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