EL-INSTALLATIONER PÅ RENSNINGSANLÆG

OVERBLIK SIKRER EL-TILSLUTNINGER TIL TIDEN
Det nyt rensningsanlæg på Hammersvej 8 i Tønder er ved at rejse sig for foden af den mudrede
byggeplads. Anlægget er en del af en større plan, hvor Tønder Forsyning nedlægger en række mindre anlæg for at samle spildevandsrensningen på 3-4 større rensningsanlæg i kommunen.
En opgave af den størrelse kræver planlægning, koordinering og evnen til at samle en række håndværkere, der kan levere varen. En af de vigtige brikker i det spil er el-installatør Midtgaard ApS,
som har haft sin daglige gang på Hammersvej i lidt over et halvt år. Side om side med andre håndværkere og spildevandsoperatør Frank Bahnsen fra Tønder Forsyning har elektrikerne trukket kabler, installeret styretavler og programmeret avanceret udstyr.

Hos Midtgaard ApS glæder direktør, Martin Midtgaard, sig over opgaven
”Det er noget, vi har glædet os til at stå op til hver morgen - også selv om det har nogle gange trukket hårde veksler på vores medarbejdere. Men når de så fortæller, hvor meget de har lært, og vi ser,
at de lyser op ved tanken, har det været det hele værd.”
“Projektet har givet os en erfaring og en viden om rensningsanlæg, der vil være guld værd for
lignende projekter. Især projektlederrollen og vores evne til at holde det kolde overblik er noget vores
samarbejdspartnere nyder rigtig godt af - det er det, der gør, at vi kan undgå frustrationer, ekstraarbejde og spildtid.”

FAKTA OM ANLÆGGET
Tønder Rensningsanlæg udbygges til at have
en kapacitet på 31.000 PE

ET UDPLUK AF MIDTGAARDS OPGAVER
Fiber connecting
Programmering af Siemens MacFlow
SRO

- TORBEN LYSGAARD, ELEKTRIKER
HOS MIDTGAARD APS:
“FAGLIGT SKAL TINGENE BARE VÆRE
I ORDEN. OG DET KRÆVER, AT VI ALTID KOMMER FORBEREDTE, SÅ VI HAR
OVERBLIK TIL AT FINDE EN LØSNING,
NÅR NOGET UVENTET OPSTÅR - FOR
DET VIL SKE!”
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