Veloverstået

sommerferie
Sommerferien er nu slut for de fleste af os. Men vi kan heldigvis se tilbage på en periode med god og stabil drift trods udfordringerne med de igangværende omfattende renoveringer
af vores store renseanlæg i forbindelse med renoveringsprojektet ’Mod nye tider’.
Overalt skrider projekterne planmæssigt frem, og faktisk er
det første af de i alt fem delprojekter i nu nået til vejs ende.
Det drejer sig dels om anlæg af trykledningerne fra Gedesby til Gedser og dels om byggeriet af en pumpestation ved
Scandlines terminalen på Gedser Havn samt anlæg af trykledninger herfra til Gedser Renseanlæg, hvor der umiddelbart
før sommerferien blev foretaget anlægsteknisk aflevering.
På grund af corona-situationen har vi valgt indtil videre fortsat at holde vores hovedkontor på Gaabensevej lukket for
personlige besøg. Men alle medarbejdere er tilbage på deres
pladser og kan kontaktes via telefon eller mail.
Historisk lavt vandspild i fjernvarmen
Overvågningen af Guldborgsund Forsynings fjernvarmeledninger med droner har været en stor succes. Allerede efter
de første droneoptagelser med varmesøgende kamera for to
år siden blev der opdaget og efterfølgende udbedret adskillige utætheder.
Efter den seneste drone-overvågning, som fandt sted i foråret
2020, har forsyningens medarbejdere jagtet de markante
’varme pletter’, som dronefotograferingerne viste. Indsatserne har i den grad båret frugt, idet det er lykkedes at reducere
vandspildet i fjernvarmenettet fra ca. 30 m³ i døgnet til 15 m³/
døgn, hvilket er et historisk lavt niveau.
Hvad er en multibygning?
Hvis du har fulgt med i renoveringsprojektet ’Mod nye tider’,
der omfatter totalrenovering af fire renseanlæg, har du næppe
kunnet undgå at støde på ordet multibygning, der indgår i alle
delprojekterne. Men hvad er en multibygning?

Guldborgsund Forsyning · Gaabensevej 116 · 4800 Nykøbing F.
Tlf. +45 7244 1212 · www.guldborgsundforsyning.dk

Ja, det forholder sig således, at der faktisk er tale om en
nyskabelse, som vil være med til at bringe de nyrenoverede
renseanlæg op på en standard, der på mange måder er forud
for sin tid.
I princippet er der tale om samme slags bygning på alle renseanlæg, men de er skalerbare i forhold til anlæggets størrelse. De er indrettet med ensartede moduler og udstyr, som
er let genkendelige fra sted til sted. Det er det samme princip,
som kendes fra visse flyselskaber, der vælger kun at have én
flytype i flåden, hvilket minimerer driftsomkostningerne –
bl.a. fordi man kun behøver at have et sæt reservedele.
Derudover indkapsler multibygningerne alle installationer
(inkl. slambehandling) i et lukket miljø med undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen, så både støj- og
lugtgener undgås.
Multibygningen indeholder desuden mandskabsfaciliteter, og
i Nykøbing F. kommer multibygningen også til at indeholde en
slags showroom, hvor fx skoleklasser til sin tid vil kunne blive
klogere på, hvordan et renseanlæg fungerer.

Dertil kommer, at multibygningerne opføres i et flot arkitektonisk design.
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