NYT BEDER VANDVÆRK

Aarhus Vand bygger Nyt Beder Vandværk

Som erstatning for det eksisterende Beder Vandværk
på Skoleparken 3 i Beder opfører Aarhus Vand nu et nyt
vandværk. Vandværket der siden 1967 har leveret vand
til borgerne i Beder og omegn må erstattes af et nyt og
tidssvarende anlæg.
Det nye anlæg bliver opført ved siden af det nuværende
vandværk, så det eksisterende vandværk kan holdes
i drift i hele byggeperioden. Når det nye vandværk
er taget i brug, vil det gamle vandværk blive fjernet.
Området omkring vandværket vil blive genetableret med
en parklignende karakter – og noget af hegnet omkring
området vil blive fjernet. Området vil være åbent for
beboerne i området. Det nye Bederværk bliver således
fremover også en vigtigt del af Beder by.
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SITUATIONSPLAN

Et vandværk producerer vores vigtigste levnedsmiddel.
Nøgleordene for opførelsen af Bederværket,
som det kommer til at hedde, er fleksibilitet og
forsyningssikkerhed - og selvfølgelig en god vandkvalitet,
dokumenteret drikkevandssikkerhed – DDS.
Bygningsanlægget er opbygget som to sammenbyggede
længebygninger placeret øst/vest, indbygget i terrænet
således, at der er niveaufri adgang til begge bygningens
to niveauer.
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Med sit minimalistiske udtryk vil det nye Bederværk både
fremstå enkelt og naturligt og samtidig fuldt integreret i
det store og smukke bymæssige landskabsrum.
Med beklædningstegl på siderne og åbne gavle mod
park og vej.
Ved at beklæde både facader og tag med tegl indordner
det kommende vandværk sig stedet og det for Beder by
traditionelle bygningsmateriale – tegl.
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Bygningens åbne gavle leder dagslyset langt ind i
bygningen hvilket giver gode arbejdsforhold og udsyn
til den parklignende grund. Samtidig får offentligheden
mulighed for at følge og forstå processen i det moderne
vandværk. Fra Skoleparken er der gennemsyn til
proceshallen og fra den kommende sti vil både de
mange filterbeholdere og de tre rentvandsbeholdere stå
stringent placeret i hver sin halvdel af proceshallen.
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Selve vandbehandlingsanlægget udføres som et lukket
anlæg uden åbne vandoverflader. Netop fordi vand er
en af vore vigtigste fødevarer, vil anlægget blive udført i
rustfrit stål. Det sikrer en høj hygiejnestandard – som det
også kendes fra f.eks. et mejeri.
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Indkøring af det nye Bederværk forventes igangsat
primo 2020. Nedrivning af det oprindelige værk samt
reetablering af terræn er planlagt til primo 2021.
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