
 

                                               

Fagtur til Danmark 11 – 12 og 13 oktober 2017 

 

Det var ni forventningsfulle og reiseklare Telemarkinger som møtte opp på kaia i Larvik tidlig 
onsdags 11. oktober. Det var avtalt besøk hos Århus Å, slusen og Dokk 1 den første dagen. 
Dokk 1 er et offentlig bygg, samlet areal på 60.000 m², bibliotek og borgerservice. Huset 
omfatter Europas største automatiske p-anlegg med 1000 underjordiske parkeringsplasser. 
Dokk 1 er en del av et større utviklingsprosjekt, Urban Mediaspace Aarhus, finansiert av Århus 
kommune og Realdania for 2,1 milliarder kroner.  
 
Århus Å og slusen er et prosjekt på «Klimatilpassing til mere vann i Århus i fremtiden». 
 

Århus kommune er i full gang med å tilpasse byen til 
mere vann i fremtiden. Målet er å finne bæredyktige 
måter å bruke de økte mengder av vann og samtidig 
begrense skader fra oversvømmelser. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stopp og lunsj på Memphis Manison Randers, 
dette er en kopi av Graceland i USA. Memphis 
Manison drives som restaurant, selskapslokale, 
souvenirshop og Elvis-museum. 
 
 

 

Vi hadde middag på kvelden sammen med Stian Westheim fra Wavin og Marius Knutsen fra 
AVK. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Torsdagen startet med fabrikkbesøk hos AVK. Vi hadde omvisning på gummifabrikken og 
produksjonslinja for ventiler.    
 

Stian Westheim, Marius Knutsen og fabrikksjefen 

hos AVK 

 

Vegard Myrvang og oss andre framfor en DN 

1000 sluseventil 

 
 

Jeg skulle hatt en slik en oppe i Siljudalen sier Ove Dalen. 

Ulike brannkoplinger 

 

 



 

 

 

Etter en god lunsj på AVK reiste vi videre til Wavin, Hammel. 

 

 

Wavin sin fabrikk på Hammel. 

 

 

 

Her lages bl.a. 15 meter lange 

 3000 mm XL – rør. 

 

 

 

 

 

Det har vært en tøff og regntung høst på Sørlandet. Den ene flommen har avløst den andre og 

skapt store problemer, ikke minst for Statens vegvesen. Blant annet hadde elva tatt en bro på 

fylkesveg 302, og da ble løsningen to XL-rør på 3 meter innvendig diameter fra Wavin. 

 

Middag på kvelden hos KøD Aarhus, dette kan vi anbefale.                                                                  

Her var det noen som hørte salsa rytmer i 2.etg, og vekk var han. 

 

 



 

 

Fredagsmorgen pakket vi ut av hotellet med kurs for Grundfos, Bjerringbro. 

Grundfos ble etablert i 1945 i Bjerringbro av Poul Due Jensen. Han ga firmaet navnet 

"Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik", og ikke før 1967, etter flere navnendringer, fikk 

selskapet sitt nåværende navn. 

Stiftelsen Poul Due Jensen ble etablert som selvstyrende institusjon i 1975. I dag eier stiftelsen 

rundt 86 prosent, staben om lag 2 prosent og grunnleggerens familie om lag 12 prosent av 

aksjene i Grundfos Holding A / S. Stiftelsen har som mål å videreutvikle Grundfos-konsernet.  

Fortjenesten til stiftelsen benyttes kun for fondets formål, som er at fortjenesten skal 

reinvesteres i Grundfos-selskapene. Grundfos Holding A / S er majoritetsaksjonær i alle 

Grundfos-selskapene.  Lars Kolind var konsernsjef. 

18.000 ansatte globalt, årlig produksjon av mer enn 16 millioner pumpeenheter. 

                                                                     

 

Stein Skåli på skrivepulten til Paul Due Jensen, det 

var her det hele startet. Et utrolig eventyr. 

 

 

BioBooster: Neste generasjons                 

avløpsvannløsninger.  

◾  Bring avløpsvann tilbake til livet med bedre                

  effluentkvalitet for vannbruk og utladning  

◾  Mindre problemer og lavere operatørbehov     

 gjennom magert robust design og automatisering  

◾  Høyere kvalitet i design og mer fleksibilitet for   

  sluttbrukere gjennom industrialisering og    

  modularisering 

 

Etter en lang dag la båten til ved Larvik kl.02:00.  

Vi vil takke Aarhus Vand, AVK, Wavin og Grundfos for måten vi ble tatt imot på. 

Takk for laget. 

 

Seljord 13.10.2017 

Kjell Tore Vestgarden 


