
Fagtur til Danmark med 

Driftsassistansen i Aust Agder 2015 

 

 

Det var 29 deltakarar frå 11 av dei 15 kommunane i Aust Agder i tillegg til 2 stk. frå 

Driftsassistansen/Sweco. 

Vi reiste med M/S Superspeed frå Kristiansand på morgonen den 27. november og vi var 

framme i Hirtshals litt etter kl. 11. Der stod det buss klar og venta på oss for vidare transport 

til Aarhus som var målet for turen. Bussturen tok om lag 3 timar og vi hadde ein liten stopp 

undervegs for å få litt å bite i. 

Ved framkomst i Aarhus var fyrste stopp eit besøk på Åby Renseanlæg som er eit anlegg på 

64 000 pe og som har Bio-P reinsing. Målet for dette besøket var å sjå på det forsøket som 

dei har med å gjenvinne fosfor i form av struvitt frå rejektvatnet som kjem frå rotnetankane.  

 
Ein engasjera gjeng fekk høyre om korleis dei tar ut fosfor frå rejektvatnet. 

Etter at besøket var over reiste vi vidare til SAS hotellet i Aarhus der vi skulle overnatte i 

flotte rom på denne turen 

På kvelden hadde vi ein veldig god middag m/tilbehør på Jacob's barBQ. 

  



Neste morgon møtte vi opp friske og opplagde klare for avreise til AVK der vi fekk både 

høyre og sjå korleis produksjonen av ventilar føregjekk. Vi fekk og sjå korleis gummieringa på 

ventilane vart  utført. Det var eit interessante og lærerikt besøk der vi såg kor mykje arbeid 

det faktisk ligg bak ein ventil.   

 

 

Klare som egg til å ta i mot informasjon om AVK sine produkt. 

 

Det var mykje spanande å sjå på i utstillinga til AVK 

 



Etter ein god lunsj i AVK si kantine bar det av stad til Truelsbjerg Vandverk der vi vart tatt i 

mot av ein representant frå Silhorko, som har bygd anlegget og ein frå Eurowater i Norge. Vi 

såg eit vassverk som er eit heilt lukka system og som i tillegg til å forsyne vatn til 40 000 

personar, og er eit forsøksanlegg.  

 

 Vi fekk forklara korleis vassverket fungerar.  

 

Prøvesmaking 

Etter at vi var ferdige på vassverket var det retur til hotellet med middag og sosialt samvær 

på kvelden. 



 

Torsdagen kom og det var klart for utsjekk og heimreise. 

Men fyrst skulle vi på bedriftsbesøk til Grundfos. Og det var ei flott oppleving der vi vart tatt i 

mot og fekk presentera historia bak firmaet før vi vart tatt med i ein rundtur på fabrikken der 

det vart produsera CR pumper dvs. sentrifugal pumper. De er alltid like imponerande å sjå 

kor ryddig og systematisk det kan være på ein stor fabrikk med mange tilsette og med ein 

stor grad av automatikk og robotar. 

Vi var og i museet og fekk ei omvising før vi fekk servera ein god lunsj i kantina på Akademiet 

til Grundfos. 

Etter lunsj reiste vi til eit reinseanlegg i Rødkærsbro som reinsar avløpsvatnet frå eit av Arla 

sine meieri. Dette er ein ny type renseanlegg som Grundfos har utvikla og som dei kallar  for 

BioBooster. Anlegget er komprimera og byggast etter "LEGO" prinsippet på 

containerrammer.  

 

BioBooster 

Etter omvisinga på anlegget fekk vi ein presentasjon av korleis BioBooster fungerar og at det 

og finnast eit anlegg i Hemsedal 

 

 



 

Benna ser skeptisk ut 

 

Så var tida inne for å vende snuta heimover og etter ein busstur gjekk vi om bord i M/S 

Superspeed. 

 

 

Truls frå Bykle hadde ordna slik dei som hadde lyst til det kunne få ein omvising i maskinrommet.  

Vi sette beina på norsk jord att ved midnatt og reiste heimatt med mykje informasjon og 

mange nye inntrykk 

Tusen takk for ein fin tur med ein flott gjeng 

 

Vidar 


