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BRYGGERI:

CARLSBERG
GENBRUGER
PROCESVAND,
SOM RENSES
PÅ STEDET

"EN DRØM, AT DETTE FAKTISK ER MULIGT".
Vand er en essentiel ingrediens til fremstilling af øl. Intet vand,
ingen øl. Normalt ender det meste af det anvendte vand dog ikke
i øllet. Hos Carlsberg i Fredericia går ca. 60-65 % af det samlede
vandforbrug til rengøring, hvilket omfatter alt fra udstyr, gulve
og overflader til rør og tanke til flaske- og dåserensere og meget
mere, herunder køletårne og kedelanlæg. Det kaldes procesvand.
I 2015 brugte Carlsberg-koncernen i gennemsnit 3,4 liter vand pr.
liter øl produceret globalt. Carlsbergs ambition var at reducere

50%

Carlsbergs mål for en
reduktion af vandforbrug i
2030 på globalt plan

forbruget til under 1,7 liter eller halvere vandforbruget i hele
koncernen senest i 2030. Virksomheden ønskede via et bredt
samarbejde at bygge et spildevandsrensningsanlæg på fabrikken.
Det skulle rense vandet til drikkevandskvalitet i en sikker
applikation, så virksomheden kunne genbruge det til rengøring
på bryggeriet. De kaldte det Total Water Management-anlægget
(TWM).

PROCESVAND

Anvendes til rengøring
af beholdere, tanke, rør,
maskiner, overflader, flasker
og dåser m.m.

1.800 m3/dag

Mængden af RENT og
genvundet vand, der sendes
tilbage til fabrikken til genbrug,
eller 90 % af det rensede vand.

GENBRUG AF 90 % AF PROCESVANDET
TWM-anlægget har en daglig kapacitet på 2.000 m3 indgående procesvand, hvoraf
90 % – eller 1.800 m3 – genvindes og genbruges. Grundfos-pumper medvirker på alle
trin i processen og udgør 95 % af pumperne på fabrikken, siger Andreas Kirketerp, leder
af TWM-anlægget. Bryggeriet er afhængig af procesvand for at fungere, så pumpernes
og anlæggets driftssikkerhed er afgørende. Og leverandøren af nøglefærdige spildevandsrensningsanlæg, Pantarein Water, var glad for den komplette doseringsløsning
fra Grundfos. ”Grundfos-pumperne indeholder software med flowstyring. Det sikrer, at
du doserer det, der er nødvendigt at dosere, udtaler Bryan de Bel fra virksomheden.
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RESULTAT
• 90 % af procesvandet genbrugt
efter rensning – eller 1.800 m3/dag
• Vandbesparelse 560.000 m3/år
• Gennemprøvet teknologi klar til
opskalering i områder med
vandmangel

LUKNING AF KREDSLØBET

”Det er et paradigmeskift for mange”, siger Søren Nøhr Bak,
Expertise Director of Water in Food and Beverage hos NIRAS,
Carlsbergs ingeniørkonsulentpartner. ”Er det virkelig muligt
at genbruge vand i en fødevare- og drikkevarevirksomhed?
Ja, det har vist sig at være muligt. Vi har en teknologi, der
gør det muligt at producere drikkevand af processpildevand,
sikkert og pålideligt. Det er fantastisk. Det er noget, vi virkelig
kan overveje at implementere alle de steder, hvor der er
vandmangel. Alle de steder, hvor vi ikke behandler spildevandet.
Tænk på, hvad vi kan gøre. Vi kan faktisk genbruge og lukke
kredsløbet, så vandet bliver tilgængeligt igen”.

Sources
Oplysningerne i denne artikel stammer fra interviews med alle kilder på Carlsberg i
september og oktober 2021 og via online videochat med Pantarein i oktober 2021.
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”Det har i mange
år været en drøm
at gøre dette”.
Anders Kokholm
Bryggeridirektør hos
Carlsberg Danmark

