Vejle-par må finde
et nyt rejsemål

Fredag

Pia og Ib Gude skulle have
været til Egypten i begyndelse af november, men må
som tusindvis af andre kigge
sig om efter et nyt rejsemål.
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en del af jyske medier

Investeringer på 100 mio. kroner skaber masser af job i Vejle:

Fertin har ansat 175
medarbejdere på et år

Flere rygere i hele verden kvitter tobakken, og det skaber jobs hos Fertin Pharma i Vejle, der producerer nikotintyggegummi. Det seneste år har Fertin ansat 175 nye medarbejdere - det svarer til en ny medarbejder hver anden dag.
side 2

Slamanlæg færdigt i rette øjeblik

Vejle Renseanlægs nye slamanlæg s tod færdigt i sidste sekund. For nogle uger siden, da de afsluttende prøvekørsler var klaret, kunne driftschef Claus Christensen (t.v) og
direktør Mikael Schultz konstatere, at det gamle anlæg var brudt sammen. Derfor er det nye anlæg taget i brug inden den officielle indvielse i morgen.  Foto: Benny F. Nielsen
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Vejle
Renser for
28.000 husstande
nn10 millioner kubikmeter
spildevand løber hvert år gennem anlægget ved Toldbodvej
nnHer bliver kloakvandet
renset - først mekanisk hvor
større urenheder bliver sorteret
fra og siden biologisk. Om sommeren - i badesæsonen fra maj
til september - bliver vandet også UV-bestrålet for at dræbe de
sidste bakterier inden det ledes
ud i Sønderåen og videre til Vejle Fjord.
nnSlammet fra anlægget bruges i landbruget.
nnVejle Spildevand A/S, der
driver anlægget, indviede for
halvandet år siden ny administrationsbygning på pladsen. I
alt arbejder der 43 i selskabet cirka halvdelen kører ud for at
vedligholde og renovere de
1800 kilometer kloakrør og de
13 små og store renseanlæg i
den godt 1000 kvadratkilometer store kommune.
nnLørdag fra klokken 10 til 14
er der åbent hus på anlægget og samtidigt på det nye renseanlæg i Haraldskær. Sidstnævnte indvies klokken 10 mens snoren til den nye slamhal klippes
klokken 12 i Vejle.

Vejle Spildevand har v
 algt at den nye slamhal skal være både funktionel og til at holde ud at se på. Stilen er forskellig fra den ældre del af anlægget med de røde mure, men
læner sig til gengæld op ad den moderne stålport og poppelskulpturen ved Toldbodvej - udformet af Ingvar Cronhammar. 
Foto: Benny F. Nielsen

Ulækkert slam i lækre omgivelser
Restprodukt fra
spildevandsrensning er flyttet
indendørs
Tekst:
Kaare Johansen
kajo@vafo.dk

VEJLE - Ude af øje - ude af
sind.
Sådan er der nok mange af
os, der har det, når vi har
trukket ud på toilettet. Men
lørdag er der mulighed for
at få syn for sagn, hvis nogen
skulle have lyst til at se, hvor
vores spildevand med indhold ender.
Vejle Spildevand indvier
en ny slamhal officielt - og i
den anledning er der åbent
renseanlæg. Her kan alle få

lov at se processen fra det
ulækre spildevand kommer
ind på anlægget til det forlader det som rent og klart
vand:

Kan ikke drikkes

- Det kan ikke drikkes, fordi
der stadig er bakterier i.
Men det vand, vi leder ud fra
det nye renseanlæg i Haraldskær og fra det store anlæg
ved Toldbodvej i Vejle, er
faktisk med til at hjælpe åen
- fordi det fortynder vandet
og de næringsstoffer, der er i
å-vandet, siger direktøren
for Vejle Spildevand, Mikael
Schultz.
I Vejle har renseanlægget i
mange år kæmpet for at fjerne de værste urenheder fra
byens kloakvand. Anlægget
er løbende blevet moderniseret og udbygget - og det
seneste byggeri er et nyt

slamanlæg. På første sal
presses vandet ud af det
slam, der har ligget i de store
afgasningssiloer. Derefter
lagres slammet i store containere - og når slammet skal
hentes - cirka en gang om
dagen - kører lastbilen blot
ind i stueetagen og laster de
30 tons slam:
- Tidligere skete det udendørs - og det kunne godt give
lugtgener til naboerne. Nu
kan vi lukke portene og tænde for luftrensningsanlægget, så der ikke slipper den
mindste lugt ud til omgivelserne, forklarer driftsleder
på renseanlægget, Claus
Christensen.
Når man tænker renseanlæg og slam forestiller de fleste sig formentlig en blå
klassisk lagerhal. Men ikke
hos Vejle Spildevand. Her
har man haft kunstneren

Nyt anlæg sparer på strømmen
Vejle Renseanlægs nye slamsystem har
kostet 24 millioner kroner. Pengene har leverandørerne til anlægget - altså kommunens borgere og virksomheder - betalt via
spildevandsafgiften.
- Taksten stiger ikke af den grund. Og på
længere sigt vil vi spare penge. Anlægget
bruger meget mindre strøm end det gamle
anlæg, fortæller direktør Mikael Schultz.
Tidligere blev vandet skilt fra slammet i en
stor centrifuge. Fremover presses vandet ud

med et stempel. Det gamle anlæg krævede
600.000 kilowatt om året, mens det nye
kan nøjes med 330,000 kilowatt. Alt i alt
bruger anlægget ved Toldbodvej omkring
3,5 millioner kilowatt om året.
- Men allerede i dag er der faktisk perioder, hvor vi producerer mere energi end vi
bruger, siger driftschef Claus Christensen.
Energien kommer fra afgasningingen af
slam og bruges både til opvarmning og elekkaare
tricitet på anlægget.

Slammet kører i lukkede systemer l ige fra afgasningstankene til det havner i lastbilerne på vej til
landmandens marker. Her viser driftschef Claus Christensen (t.v.9) og direktør Mikael Schultz rundt i
det moderne anlæg. foto: Benny F. Nielsen

Ingvar Cronhammar med på
råd i udformningen af den
nye hal.

Store vinduer

Med sine store vinduer og
en række runde glughuller
hænger hallen sammen med
den øvrige kunstneriske udsmykning, som den Danmarksberømte kunstner har
bidraget med til renseanlægget. Midt i forrige årti kom
de grønne metalpopler ved
Toldbodvej og den store

grønne buede port. Og nu
altså den nye betonhal til
slam.
Mange vil sikkert spørge,
om det ikke er lidt ekstravagant direkte at involvere en
anerkendt og dermed formentlig også dyr kunstner i
en hal til slam. Og direktør
Mikael Schultz er da også
forberedt på spørgsmålet:
- På forhånd bad vi vores
rådgivere fra Rambøll om at
regne på ekstraomkostningerne. Og de kom frem til, at

den løsning, vi har valgt, er
billigere end hvis vi for eksempel havde fastholdt byggestilen fra resten af anlægget med røde skalmure, siger direktøren.
Han henviser samtidigt til,
at ejeren af Vejle Spildevand
A/S - Vejle Kommune - ønsker ordentlig arkitektur ud
til den befærdede Toldbodvej. Derfor er slammet kommet i lækre omgivelser.

