Nyt bygningsreglement vendes til en fordel
Mariagerfjord Vand a|s er Mariagerfjord Kommunes
vand og spildevandsforsyningsselskab.
Selskabet driver, udbygger og vedligeholder
ledningsnet og tilhørende offentlige vandforsyninger
samt kommunens splinterny og nu eneste offentlige
renseanlæg i kommunen. Det hele administreres fra
en moderne drifts-og administrationsbygning fra år
2013. Byggeriet blev valgt projekteret og opført miljø
og energioptimeret efter BBR 2015 krav.

Én automatiseret løsning, der dækker alle behov

Med indflytning i bygningens nye energivenlige lokaler i år
2013 var ønskerne, at man kunne:

Intet nyt er godt nyt

• undgå at have behov for personale til adgangskontrol ved

Mariagerfjord Vand A/S har i deres nye lokaler installeret
adgangskontrolsystemet AEOS fra Nedap, og fået en fleksibel
løsning, hvor medarbejderne blot anvender deres brik når de
møder ind. Med en udvendig solafskærmning, der automatisk
ruller ud ved høj solskin og en klimastyring fra Priva, der sikrer
at lys og ventilation starter og stopper automatisk ved aktivitet
i lokalerne, har Vitani Building Control skabt en højteknologisk,
intelligent bygning, der næsten tænker selv.

Hos Mariagerfjord Vand mærker man ikke meget til systemet
– det kører nemlig bare. Og skulle der opstå noget, er der altid
en kompetent support, der står klar til at assistere.

kontorbygningen samt porte.

• få en intelligent styring af lys og ventilation.
• være på forkant med det kommende bygningsreglement,
som kræver at lokaler opretholder et sundheds- og
sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende klima, i henhold til
luftkvalitet, akustik og lys.

Blandede behov
I forbindelse med opførslen af bygningen ved Hadsund var der
mange behov at tage hensyn til. Medarbejderne skulle have
adgang til både motionsrum, bade- og omklædningsfaciliteter,
der skulle være udsugning i laboratorierne, hvor der tages
prøver af vandet og indeklimaet skulle generelt være helt i top.
Til at levere en løsning, der skulle opfyldt alle disse behov
valgte Mariagerfjord Vand A/S, ud fra tidligere præferencer, at
Vitani, med muligheden for åbne og enkle løsninger, kunne
opfylde behovene i totalentreprisen for bygningen.
“Vi blev overbevist om at systemet er driftssikkert og
indeholdt den fleksibilitet vi ønskede” siger Preben
Poulsen, Systemansvarlig hos Mariagerfjord Vand.

“Med de mere eller mindre komplicerede ønsker
om energi og betjeningsvenlige løsninger, har der
selvfølgelig været behov for support og service. Vitani har
kort og godt vist sig at være kompetent, servicemindet og
leveret varen.” siger Preben Poulsen, Systemansvarlig hos
Mariagerfjord Vand.

Resultater
• Fleksibelt og åbent adgangskontrolsystem, til porte og personale
• Automatisk udendørs solafskærmning
• Optimeret indeklima og styring af lys
• Udsugning i laboratoriets stinkskabe
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