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Pressmeddelande från AFRY 
 
AFRY projekterar avloppsreningsverk i Schweiz 
AFRY har tilldelats projekterings- och implementeringsansvar för saneringen och 
utbyggnaden av ett avloppsreningsverk i Schweiz. Som en del av kontraktet ska 
den mekaniska reningsprocessen förnyas och kapaciteten för den biologiska 
reningsprocessen utökas. Dessutom kommer slambehandlingen att stängas ned 
och reningsverkets byggnader ska saneras och anpassas. 

Sedan 1975 har avloppsvattenföreningen i Mellingen med omnejd skött det centrala 
avloppsreningsverk vid den historiska staden. Reningsverket uppfyller inte längre de 
juridiska kraven och kapacitetsbehoven i upptagningsområdet, som utgörs av kommunerna 
Birrhard, Mägenwil, Mellingen, Niederrohrdorf, Oberrohrdorf, Tägerig och Wohlenschwil. 

För att förbättra vattenkvalitén i floden Reuss och för att skydda den lokala naturmiljön 
kommer det nuvarande verket att undergå en omfattande sanering och kapaciteten 
kommer att höjas från 23 000 till 40 000 invånare. 

För att uppnå den här kapacitetsökningen på ett mycket begränsat område kommer 
utrymmessparande teknologi att användas. 

AFRY i Schweiz har anlitats för att projektera och implementera utvecklingen av 
avloppsreningsverket Mellingen som ett resultat av en offentlig upphandlingsprocess. 

– Vi ser fram emot den utmanande projekteringen och genomförandet tillsammans med 
avloppsvattenföreningen i Mellingen. Verket måste förbli i bruk under hela projekttiden. 
Dessutom stärker projektet vår position inom området för avloppsvattenteknologi, med 
framtidsorienterade teknologier för ett hållbart vattenskydd och försiktig användning av 
landresurser, säger Thomas Morgenthaler, chef för affärsenheten vatten och miljö på AFRY i 
Schweiz. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Johan Nyman, presschef 
070-646 95 55 

Thomas Morgenthaler, chef för affärsenheten vatten och mijö, AFRY Schweiz 
+41 44 355 55 55 
thomas.morgenthaler@afry.com 

 

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra 
kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.  
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Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som 
arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. 

Making Future 


