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Velkommen hos
Ikast-Brande Spildevand
Ikast-Brande Spildevand er en moderne, veldrevet
virksomhed, der varetager al drift, vedligehold,
renovering og nyanlæg af det samlede kloaksystem
i kommunen.
Vores kloaksystem består af tre renseanlæg, ca.
90 pumpestationer og næsten 1000 kilometer
kloakledninger foruden mere end 10.000 brønde
og bygværker, som vi hver dag holder øje med og
servicerer med henblik på at skabe renere vand til
gavn for både mennesker og miljø.

Thomas Kruse Madsen
Spildevandschef

Kloakservice • Renovation
Container- og Kranservice
Hvidelvej 11 • 7400 Herning • Tlf.: 97 12 06 06
www.thornvig-jensen.dk • mail@thornvig-jensen.dk

Som en del af vores arbejde indgår Ikast-Brande
Spildevand i flere projekter om byfornyelse og
etablering af rekreative områder. Ved at have fokus
på anlæggenes renseprocesser og ved etablering af regnvandsbassiner bidrager vi til at gøre
Ikast-Brande Kommune til et grønnere sted.
I denne brochure kan du læse endnu mere om
vores daglige arbejde samt nogle af de konkrete
tiltag, vi har lavet i kommunen.
God fornøjelse!

Bestyrelse og medarbejdere
Ikast-Brande Spildevand er ejet af Ikast-Brande Kommune, hvor det er
vores direktør og bestyrelse, der står for den overordnede ledelse, mens
spildevandschefen varetager den daglige drift.
Bestyrelsen består af syv medlemmer; fire er udpeget af byrådet, to af
forbrugerne og én af medarbejderne i virksomheden.
Ud over bestyrelsen består Ikast-Brande Spildevand også af en række
dygtige medarbejdere, der har ansvaret for den daglige drift og vedligehold af alle vores anlæg, stationer, bassiner, kloakker, etc.

Vision
Vi vil sikre afledning og rensning af spildevand på et højt nationalt niveau –
hvor vi tilstræber en høj forsyningssikkerhed, der sikrer bedst mulig værdi for
kunder, miljø og klima. Samtidig skal det være en attraktiv og socialt ansvarlig
arbejdsplads, der følger den teknologiske udvikling og bevarer værdierne for
eftertiden.

Mission
Vi leverer afledning af spildevand fra hele forsyningsområdet med høj forsyningssikkerhed og vi renser spildevandet efter gældende miljøkrav til gavn
for vandløb og fjorde. Det gør vi ved at sørge for, at vi har en spændende og
mangfoldig arbejdsplads med et kontinuerligt fokus på en langsigtet og sund
økonomi.

DESIGN AF EL-TAVLER | CE-MÆRKNING
PLC-PROGRAMMERING | TERMOGRAFERING M.V.
Vores hovedkompetenceområder:
• Termografering
• PLC- og Scada-programmering

• CE-mærkning
• Projektering af el-tavler
• Salg af komponenter

Vi har stor
erfaring med
CE-mærkning
af pumpestationer,
vandværker
og renseanlæg

Eskadronvej 12 • 8930 Randers NØ • Tlf.: 70 252 911
www.dklogic.dk • dklogic@dklogic.dk
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Medarbejdercitater

”Jeg sørger for at tingene fungerer i marken. Så
når fru Hansens kloak er stoppet eller vi skal informere om et graveprojekt eller andet, så er det
mig, der ringer på døren og tager snakken. Jeg er
så heldig, at jeg er god til at snakke, så det bliver
som regel en positiv dialog og jeg synes altid vi
finder en god løsning på tingene.”
Benny Madsen,
Teamleder ledningsnettet

”Vi transporterer jo spildevandet fra forbrugeren,
renser det grundigt og så leder vi det ud i naturen
igen. Jeg tager imod forespørgsler fra borgere og
samarbejdspartnere om ledningsnettet og så står
jeg for at registrere alle vores rørledninger, pumpestationer, bassiner osv. Jeg kan virkeligt godt
lide, at vi er en lille organisation og at vi er tæt på
virkeligheden i lokalområderne.”
Lone Thestrup,
Teknisk designer

Første RoboMAX i landet

Ring og få en
snak og et
uforpligtende
tilbud
Vi tilbyder
timepris
eller fast
m²-pris

Vi kan i Cadi Management ApS, som
de eneste i Danmark, tilbyde arbejde med den kraftigste terrænklipper i
Danmark. Denne terrænklipper klarer
alle former for rydning af områder i selv
det mest vanskelige terræn også på 50
graders skråninger.

Vi rydder/vedligeholder med enten
knusehoved, der kan vælte op imod
30 cm tykke træer eller et slaglehoved til det finere arbejde.

Det er den eneste i Danmark, den
vejer 2,5 tons, hvor de øvrige terrænklippere typisk vejer 700-1000 kg, og
har en tredjedel kraft. Maskinen er
fjernkontrolleret og føres af en fører
på afstand, dermed undgås personfarlig arbejde og tilmed følgebil.

• Vejer bare 2,5 tons, men arbejder som var
det et kæmpebæst på 10 tons eller mere

Max power og ydelse
• 75 turboladede hestekræfter

• Kan køre alle vegne
• Kan arbejde på hældninger op til 50 grader
• Vi kan konkurrere på prisen grundet højere
effektivitet, da robotten følger terrænet
og ikke mindst sparer på emissionen

Kontakt Jakob og hør mere: Tlf.: 2751 5555 el. cadi@jfch.dk
Cadi Management - Climate Frindly Solutions In Construction

Regnvand

Spildevand

VI TILBYDER ALT INDENFOR SPULE – OG KLOAKSERVICE I HERNING/IKAST-OMRÅDET
Vi tilbyder diverse arbejde indenfor slamsugning til både private, erhverv og landbrug

Kontakt
os for
et tilbud

Vi tilbyder en række forskellige former for kloakspuling såsom:
• Spuling af kloak
• Drænspuling
• Sugning af kloak
• Slamsugning
• Sugning af fedtudskiller
• Spuling af regnvandsledninger
• Spuling af markdræn,
gyllerør m.m.

• Tømning af
sandfangsbrønde
og septiktanke
Vi kommer
altid hurtigst muligt, hvis
der er tale om tilstoppet afløb

KONTAKT OS PÅ TLF.: 2513 7523 · K.HORSLUND@GMAIL.COM · WWW.HORSLUND.NET
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Vandets vej
Ved du, hvad der sker med vandet, når du skyller ud i toilettet eller tager
et brusebad?
Når bruseren er slukket og spildevandet løber ud i afløbet, bliver det
samlet op via kloakledningsnettet og transporteret til en pumpestation,
inden det ender hos os på rensningsanlægget.
Regnvand og spildevand separeres for at undgå overløb, som vi f.eks.
har set ved de seneste års store regnskyl. Regnvandet samles i regnvandsbassiner, mens spildevandet ender på rensningsanlægget, hvor
det gennemgår flere rensningsprocesser som renser vandet for både
større ting som klude og vatpinde og mindre elementer som mikroplast,
bakterier og olie, inden vandet igen er klar til at blive en del af naturens
kredsløb.

VILLY POULSEN

KLOAKRENOVERING
Levetidsforlmngelse af kloakledninger

•
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•
•
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Vi er specialister i
kloakseparering
Kontakt os for et
uforpligtende tilbud
Vi udfører:
Jordarbejde
Kloakarbejde
Anlægsarbejde
Belægningsarbejde
Nyudstykninger
Kloakseparering
Jordarbejde for
forsyningsledninger

som har eksisteret i mere end 50 år
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Vandets vej
– ofte stillede spørgsmål

?

Der er mange trin i en spildevandsrensningsproces, og det kan være svært helt at gennemskue. Derfor har vi på denne side samlet svar på nogle af de spørgsmål, vi oftest får.

Hvorfor renser vi spildevand?
I bund og grund renser vi spildevand for at beskytte det fælles vandmiljø. Når vandet udledes fra
spildevandsanlægget, er det så rent, at det ikke har
en miljøpåvirkning på hverken flora, fauna, jord
eller grundvand. Derudover spiller kloakering og
rensning af spildevand også en vigtig rolle i forhold
til sundhed i samfundet.

Hvad renser I vandet for?
Når spildevandet kommer ind på rensningsanlægget, gennemgår det forskellige rensningsprocesser,
der hver især tilbageholder materiale, vi ikke ønsker i vores vand. Alt fra vatrondeller, vådservietter
og madrester til fedt, bakterier og rester af vaskepulver tilbageholdes og renses fra vandet, inden vi
igen udleder det.

Kan man drikke vandet
efterfølgende?
Selv om vi renser vandet fra alverdens skidt, bliver
det ikke til drikkevand. Vi holder os under grænseværdierne for, hvad der er påkrævet i forhold til
udledning i naturen og beskyttelse af vandmiljøet,
men der er ikke tale om drikkevand.

Hvordan påvirker vandet miljøet?
Når renset spildevand udledes i naturen, er det så
rent, at det ikke påvirker det naturlige vandmiljø,
hvilket også er en af grundene til, at vi overhovedet
renser spildevand – nemlig at passe på vores fælles
natur.

Nye renseanlæg
I disse år oplever vi et øget fokus på at skabe løsninger for en grønnere fremtid, og dette inkluderer
også spildevandsområdet.
Hos Ikast-Brande Spildevand er vi opsatte på
konstant at udvikle os og vores virksomhed samt
bidrage til den grønne omstilling, og som en del
af vores strukturplan har vi derfor planer om at
etablere et nyt renseanlæg omkring Brande samt
at totalrenovere det nuværende Ikast-renseanlæg.
Formålet er at skabe bedre rensning og dermed
bedre vandmiljø, at øge kapaciteten på spildevandsrensning og at mindske CO2-påvirkningen.
Med de nye tiltag går Ikast-Brande Spildevand fra
energitung drift til moderne, energieffektiv teknologi, der fremmer den grønne omstilling.

EGEBJERGS
KLOAKRENOVERING
v/ Aut. Kloakmester Bruno Egebjerg
Enkehøj 66 · 7330 Brande

Slut med mikroplast og
medicinrester
Når de nye anlæg står klar til brug, kan de rense
endnu mere i dybden, end det er muligt på nuværende tidspunkt. Det bliver bl.a. muligt at sikre, at
medicinrester og mikroplast kan fjernes i renseprocessen, og dermed bliver vandet endnu renere end
hidtil.
Derudover vil vi fremadrettet også komme til at se
spildevand som en ressource, der kan genanvendes og udnyttes på nye måder, f.eks. ved bedre
udnyttelse af slam fra renseanlægget, der kan blive
til højeffektiv gødning og dermed ændre status fra
skadeligt restprodukt til bæredygtigt bioprodukt.

• Tv-inspektion
• Strømpeforing
• Punktrenovering

Telefon: 97 18 28 05
Mobil: 40 20 70 74

• Kloakering
• Nedsivningsanlæg
• Entreprenørarbejde

www.egebjergkloak.dk
bruno@egebjergkloak.dk
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LEJEPLADS TIL ERHVERV

1,8-2,0-2,5 tons
17-27 tons m. 3D-GPS

Vi udlejer også til private

L60H-L90H

Ny model 912 GS

H. J. Udlejning
Hagelskærvej 44 • 7430 Ikast
www.hjudlejning.dk

Følg os på
Facebook

40 28 05 78

Tromle • Råjordskompaktor • Dumper
Gravemaskine 2D-3D • Hjulgraver
Minigraver • Gummiged • Minilæsser
Div. små maskiner m.m.
Vi tilbyder: Salg - Transport af Jord / Sand / Grus.
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Fremtiden med renseanlæg
Nye og renoverede renseanlæg er en væsentlig del af den
grønne omstilling, men hvad betyder det egentlig for dig
som forbruger?
Ud over at gøre klimaet en tjeneste, skulle du også gerne
kunne mærke forandringerne i din dagligdag. Den nye
teknologi er med til at sikre mere bæredygtige og effektive
renseanlæg, som lever op til de altid gældende miljøkrav,
og i praksis betyder det renere vandløb, flot natur og god
biodiversitet.
Samtidig kræver de nye renseanlæg mindre vedligehold,
hvilket giver mulighed for at højne serviceniveauet endnu
mere og give vores forbrugere den bedste oplevelse som
kunder hos os.

Klude og vådservietter tilstopper kloaksystemet

Det ER altså kort fortalt kun lort, tis og toiletpapir,
der må komme i toilettet. Og så måske lige opkast… Pointen er, at alt andet er svært at håndtere
på et spildevandsanlæg, og hvert år har vi over
400 tilstoppede pumper. Det er både en dårlig
forretning for dig som forbruger og for vores lokale
natur.

Det lugter fælt, når tilstoppede
pumper skal renses
For at spildevandet kan nå frem til renseanlæggene, er der brug for pumper og pumpestationer.
Når klude, vådservietter og andet plastik kommer
i kloakken, vikler de sig ind i hinanden og er skyld
i tilstoppede pumper. Det kræver op til tre mand
for at rense og efterse en pumpe, så det er en

Hedevej 8, 7362 Hampen
Sepstrupvej 39A, 8653 Them
Tlf.: 40 33 65 75 | CVR: 35 48 15 75
www.asklevstenoggrus.dk

dyr fornøjelse at sørge for, at pumperne kan køre
ordentligt.
”Lugten er virkelig krads herude ved brønden, men
det vænner man sig til. Det er jo dyrt i arbejdstid,
når vi hele tiden skal hejse pumperne op og have
dem renset, men vi bliver nødt til at gøre det ret
ofte,” forklarer Lasse Thomsen, der har været
med til at rense et utal af pumper i sin tid hos
Ikast-Brande Spildevand.

Der er kun forbrugeren til at
betale
Regningen for at rense pumperne ender i sidste
ende ved forbrugeren.

Artikel

Hvad er mikroplast? Mikroplast
er små stykker, partikler og fibre af
plastik, der måler fra 5 mm og ned
til størrelsen på et sandkorn (1 nm).
Skrubbekorn i kosmetik kan oftest ses
med det blotte øje, mens fine fibre fra
tøj kan være sværere at få øje på.
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, Danmarks
Naturfredningsforening, GESAMP

”Vi vil da hellere bruge pengene på at renovere og
fremtidssikre kloakken i stedet for at bruge ressourcer på at sende folk ud til pumper, der er stoppet til med klude,” siger spildevandschef Thomas
Kruse Madsen.
Antal tilstoppede pumper kan for eksempel begrænses ved, at forbrugerne husker at smide klude
og vådservietter i skraldespanden i stedet for i
toilettet.

Alle kan hjælpe
”Vådservietter og klude bliver til mikroplast i vores
kloakker, og det vil derfor være en kæmpe hjælp
for os, hvis alle borgerne ville nøjes med at smide

toiletpapir i deres toiletter,” fortæller driftsleder på
Ikast-Brandes renseanlæg Peter Møller Andersen.
Spildevandet i Ikast-Brande Kommune ender på
renseanlæggene, hvor vandet bliver renset så
grundigt som muligt for efterfølgende at blive ledt
tilbage i naturen. Når man ikke kan rense vandet
100 procent, så er det vigtigt, at alle er klar over, at
det kun er toiletpapir, der må kommes i toilettet.
Med borgernes hjælp kan mikroplast i naturen
altså reduceres.

Læs hele artiklen på
vores hjemmeside

Sverigesvej 4, 7100 Vejle
Tlf.: 7582 3455
www.oestergaardas.dk

Traditionelt anlægsarbejde,
styret boring og tunnelering/
gennempresning

Nylægning og renovering af:
• Kloak
• Vand
• Gas og fjernvarme
• Kabelrør m.m.

Krydsning af:
• Veje
• Jernbaner
• Vandløb
• Søer, fjorde og bælter
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Nye rekreative områder – vandbassiner bliver til
parkområder i byerne
Bag ved fodboldbanerne ved hallen i Engesvang
ligger et af Ikast-Brande Spildevands nye regnvandsbassiner. Bassinet modtager regnvand fra Gl.
Engesvangvej, Peter Svinths Vej, Emil Ernsts Vej og
en del af Gl. Kongevej.
Det nye bassin har til formål at bundfalde urenheder i bassinet, inden vandet udledes i Elbæk,
samt at opmagasinere større vandmængder efter
regnvejr, så vandstrømmen til Elbæk er stabil, men
derudover har det nye bassin også en reakreativ
funktion.
Regnvandsbassinet er nemlig en del af et nyt tiltag,
som Ikast-Brande Spildevand er påbegyndt, hvor
der de kommende år bliver tænkt i grønne, bæredygtige områder, når man udvider eller fornyer
spildevandsanlægget.

Det betyder, at du fremover vil kunne opleve regnvandsbassinerne være en fast del af lokalområdets
grønne arealer.

Hjælp os med at holde bassinet
rent
Hvis du bor på Gl. Engesvangvej, Peter Svinths Vej,
Emil Ernsts Vej eller den del af Gl. Kongevej, der
leder vand til bassinet, kan du bidrage til at holde
vandet så rent som muligt.
Hvis du f.eks. vasker bil derhjemme, eller hvis du
renser taget med algefjerner, vil sæberester og
algefjerner løbe ud i regnvandsbassinet, og det er
ikke optimalt for vandkvaliteten. Derfor opfordrer
vi til at tænke over, hvad du kommer i afløbet –
også udenfor.

Professionel entreprenør med
fokus på detaljen
Tlf.: 25 52 92 78 · sk@soren-k.dk · www.soren-k.dk

Artikel

Hos BL Grundvandssænkning A/S er vi
specialister i opgaver omkring sænkning,
rensning og overpumpning af vand.
Esbjerg - Haderslev - Herning - Aalborg
Norgesvej 49A, 6100 Haderslev • www.bl-grundvand.dk • Tlf.: 74 20 40 60
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Isenvad får nyt parkområde og miljørigtig
kloakseparering
Tag del i udviklingen!
Hos Ikast-Brande Spildevand er vi i gang med at
forny kloaksystemet under Hanningvej i Isenvad.
Renoveringerne i den ende af byen er en del af
et større projekt, hvor kloakkerne skal splittes op
i regnvand og spildevand, og i den forbindelse
etableres et regnvandsbassin som en del af et nyt
rekreativt område bag ved det gamle mejeri ved
hovedgaden i Isenvad.

Baggrunden for projektet
Kloaksystemet er over de seneste år blevet så nedslidt, at rør og andre dele skal fornyes. I forbindelse
med renoveringen forberedes kloakken samtidig

til separering af spilde- og regnvand, så vi opnår
en øget kapacitet i kloaksystemet. Dermed mindsker vi også risikoen for oversvømmelser under
skybrud. I denne omgang er det kun vejvandet, der
separeres fra, mens boliger fortsat vil kunne aflede
regn- og spildevand i det eksisterende stik.

Vær med til at udforme området
omkring regnvandsbassinet
Regnvandsbassiner hjælper med at sikre vores
byer imod oversvømmelser, og samtidig sker der
en naturlig rensning af vandet under nedsivningen

Salg af sand og grus m.m. • Containerudlejning

Kurerkørsel • Kranarbejde • Renovation • Trucking
Sjællandsvej 30 • 7330 Brande • Telefon: 97 18 31 05 • Mobil: 40 32 10 05 • knud@knudsorensenbrande.dk • www.knudsorensenbrande.dk

Artikel

i bassinerne. I området langs Isen Bæk bag ved det
gamle mejeri anlægger vi et rekreativt område, der
skal være centreret omkring et regnvandsbassin.
Vi vil enormt gerne have engagerede beboere fra
lokalområdet til at komme med idéer til, hvordan vi
laver et hyggeligt og brugbart parkområde.

Du kan allerede nu skrive til Kenn på kl@ibspild.dk,
vi glæder os til at høre fra dig!
Læs hele artiklen på vores hjemmeside

”Der er selvfølgelig økonomiske rammer at tage
hensyn til, men alle idéer er velkomne. Når vi har
et endeligt forslag klar, vender vi det med lokalforeninger og andre interesserede,” forklarer ingeniør
på projektet Kenn Lange.

Tlf. 86 92 71 66 | www.olesommer.dk

Industritoften 2
8660 Skanderborg
mso@olesommer.dk
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Tag din klasse med ned
og besøg Ikast-Brande
Spildevand
Hvad sker der egentlig med vandet, når det kommer ind
på renseanlægget? Hvad renser man væk? Og hvordan
kommer vandet tilbage til naturen?
Spørgsmålene er mange, og det kan være komplekst at
forstå. Derfor tilbyder Ikast-Brande Spildevand rundvisninger til skoleklasser og andre interesserede grupper
på Ikast Renseanlæg.
Vores dygtige medarbejdere viser rundt på anlægget og
forklarer hele processen fra start til slut, så du kan blive
klogere på spildevandets kredsløb.
Så prik din lærer på skulderen, tag klassekammeraterne
under armen, og kom forbi til en rundvisning på renseanlægget.

1923 - 2021

Siden 1923, hvor firmaet blev grundlagt, har vi været

Et firma i konstant bevægelse ...
• TRANSPORT
• SPEDITION
• BLOKVOGNSTRANSPORT

98 ÅRS
ERFARING

• KRANKØRSEL
• CONTAINERKØRSEL

MARIUS CHRISTENSEN
& SØNNER A/S

Kontakt
os og
hør mere

Niels Bohrs Vej 12, 7430 Ikast | Tlf.: 9715 1122 | mc@marius-christensen.dk | marius-christensen.dk
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INGEN OPGAVE ER FOR LILLE
• TV-inspektion af afløbssystemer
• Mindre entreprenørarbejder
• Kortlægning af rørsystemer og rensebrønde
• Nyetablering og reparation af kloaksystemer
• Spuling
• Strømpeforing

Ønsker du at
få et tilbud på
kloakservice, så ring

40 18 69 19

• Punktrenovering
• Afpropning
• Cutter arbejde

Bjørnkærvej 5, Karstoft | 6933 Kibæk | Tlf.: 40 18 69 19 | lars@laigaard.dk | www.laigaard.dk

Vi står altid til rådighed
– vagttelefon og onlinehjælp
Hos Ikast-Brande Spildevand sidder vi klar på både
mail og telefon, når du har brug for hjælp.

Vagttelefon
Er uheldet ude udenfor normal kontortid, kan du
kontakte os via vagttelefonen.
Vedrørende renseanlæg, pumpestationer eller hovedkloak kan du kontakte Ikast-Brande Spildevand
på 29 60 70 60
Ved forurening ring 112.

Denne Interaktive Brochure
er designet og leveret
af JS Danmark

Igangværende projekter
Vi har løbende projekter i gang flere steder i kommunen, og du kan altid finde ud af, om det er os,
der graver i dit kvarter ved at tjekke hjemmesiden:
www.ikast-brandespildevand.dk/aktuelle-projekter

Kundeportal
Har du mistet overblikket over dine betalinger, kan
du via vores kundeportal altid finde dine gamle
regninger online.
Du kan tilgå kundeportalen på følgende link:
https://kundeportal.energi-ikast.dk/

Sager og dokumenter • E-mail-håndtering
Projekthåndtering • Kontraktstyring • HR
Udbudshåndtering • Arbejdsunderstøttelse
Bestyrelse • Intranet • QA/ledelsessystem
Driftshenvendelser • Integrationer
Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for din virksomhed

www.jsdanmark.dk

www.intranote.dk
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Vi løser alle opgaver i Midtjylland
Vi laver alle el-opgaver – fra simple
el-installationer til større komplekse
opgaver.
Siriusvej 1 ∙ 7430 Ikast
www.midtjyskelcenter.dk
Ring på: 9660 6000

Administration
Ikast-Brande Spildevand A/S
Europavej 2
7430 Ikast
Telefon: 96 60 35 00
E-mail: info@ibspild.dk

Ikast Renseanlæg

16446 • www.jsdanmark.dk

Hagelskærvej 42
7430 Ikast
Telefon: 96 60 35 05

