Spadtag för Mockfjärds avloppsreningsverk

2017-09-27

Gagnef investerar i bättre miljö
För att förbättra miljön i Gagnefs kommun investeras nu 14,5 miljoner kronor i
en modernisering av avloppsreningsverket och en tillbyggnad av ett biologiskt
reningssteg. Genom investeringen beräknas belastningen på älven halveras för
ca 2100 invånare i Mockfjärd.
I framtiden kommer spillvatten (avloppsvatten) från Mockfjärd med omnejd att få tre reningssteg i
jämförelse med dagens två. Det nya reningssteget är ett biologiskt reningssteg som utnyttjar
naturens resurser i form av små mikrodjur för att rena spillvattnet. Det nya reningssteget innebär
att avloppsreningsverket byggs ut ned mot älven. Dessutom renoveras den övriga anläggningen så
att den blir kostnadseffektivare, miljövänligare och säkrare.
Spillvattnet från Mockfjärd kommer först att renas genom ett rensgaller precis som idag. Därefter
kommer vattnet att pumpas in i det biologiska reningssteget där det blåses i luft till mikrodjuren
som äter upp näringen i vattnet och andas ut en stor del av näringen som koldioxid. Det gör att
avloppsreningsverket kan släppa ut ett renare vatten utan att ha tillfört mer kemikalier och att
utsläppt vatten till älven är renare med mindre partiklar.
På måndag 2:a oktober kl 10.00 tas första spadtaget till Mockfjärds framtida reningsverk
Deltagare
•
Irené Homman, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd
•
Alf Johansson, styrelseordförande i Gagnefs teknik AB
•
Rolf Andersson, VD Grytnäs Projekt AB
•
Representanter från Dala Vatten och Avfall AB, VD Henrik Valgma
Fakta och bakgrund till investeringen – när planeras det vara klart
•

Mockfjärds avloppsreningsverk byggdes 1973 med omfattande renoveringar 1993.

•

2100 personer är anslutna till reningsverket som har dimensionerats för 3000 personer.

•

Byggprojektet bedrivs som en totalentreprenad med Grytnäs projekt AB som
totalentreprenör.

•

Det nya vattenverket beräknas stå klart under våren 2018.

Kontakt inför spadtaget och vid frågor om ombyggnationen:
Janne Kallur, Bygg- och projektledare på Dala Vatten och Avfall AB, 0247-44 111,
janne.kallur@dvaab.se
Vänliga hälsningar Johan Sundström, Supportchef på Dala Vatten och Avfall AB
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