Nordic Water

Räknar med medvind!
I mars invigdes med pompa och ståt Danmarks nya akvarium ”Den Blå
Planet” utanför Köpenhamn. Anläggningen, som beräknas få 700 000 besökare årligen, ligger i Kastrups hamn helt nära Öresundsbron. Men ännu
närmre akvariet ligger en anläggning som inte lockar lika många besökare –
ett avloppsreningsverk. Vore det inte för Nordic Water skulle odören från
reningsverket vara en del av akvarie-besökarnas upplevelse.
n I avloppsreningsbassängerna pågår rötnings- och reningsprocesser och att det luktar är helt ofrånkomligt. Nordic Water har skapat en övertäckning som minskar luktspridning,
och som dessutom bidrar till att värme och energi sparas.
Konstruktionen består av speciellt framtagna bågformade
aluminiumprofiler som monteras över bassängerna. Mellan
bågarna ligger uppspända och lätt avtagbara PVC-dukar.
Bassängerna mäter hela 16 x 60 meter. Men när det handlar
om bassänger av detta format – hur styva och kraftiga måste
aluminiumprofilerna vara för att klara belastningarna? För
att besvara det krävs ett omfattande analys- och beräkningsarbete.
Nordic Water har kompetens och kapacitet för grundläg-

gande hållfasthetsberäkningar. Men när det gäller avancerade beräkningar av vind- och snöpåverkan behövs stöd av
expertkompetens – därför kontaktade man AEC.

Som en flygplansvinge

Ronny Glemberg, ansvarig för beräkning och simulering på
AEC, beskriver vad man gjort:
– Vi har beräknat vindlasterna och sett till att bågkonstruktionerna klarar de krafter som de utsätts för. Det
speciella i det här fallet visade sig inte främst vara egenvikten
som trycker neråt utan uppåtriktade krafter. Bågarna är
flacka vilket gör att det skapas ett kraftigt sug på ovansidan.
Det fungerar ungefär som en flygplansvinge, som lyfter upp

hela konstruktionen.
Utöver väderpåverkan behövde AEC:s experter även ta
hänsyn till de danska byggnormerna – annorlunda än de
svenska men med samma slags detaljerade krav, som måste
hanteras i beräkningsprocessen.
AECs beräkningarna ligger till grund för de konstruktionsdelar som Nordic Water utvecklat och producerat. De
bärande delarna är i detta fall i aluminium. Hållfasthetsmässigt är aluminium ett relativt vekt material vilket gör det
extra viktigt att beräkna och dimensionera rätt. Dess stora
fördel är att det är så lätt och att det kan formpressas. Nordic
Waters formpressade profiler är skräddarsydda utifrån
varje anläggnings specifika förutsättningar. Funktion och
hållfasthet är alltid viktigt men företaget vill också skapa en
attraktiv design på sina produkter.
AECs insats stärker Nordic Waters relation med sina
uppdragsgivare. Stefan Westergård, konstruktionschef på
Nordic Water berättar:
– AEC har verifierat att vår lösning fungerar. Det gör att
vi känner en trygghet i att våra grejer håller. Dessutom kan vi
visa vår uppdragsgivare AECs beräkningsrapport och på så
sätt visa att vi gjort ett grundligt arbete.

Finns i hela världen

Nordic Water har en lång historia inom avlopps- och
dricksvattenrening och ett brett produktutbud med effektiva
lösningar för ökad effektivitet och produktivitet. Företaget
har sitt ursprung i Sverige men finns nu i princip i hela världen genom egna kontor, agenter och återförsäljare. Även om
nästan all produktion och utveckling sker i Sverige exporteras merparten av produktionen. Genom att agera globalt har
företaget numera en omsättning på närmare en halv miljard
kronor. n
Mer information: Ronny Glemberg, rgl@aec.se
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