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Ny højhuspolitik: Borgere skal 
helst have adgang til udsigten 

fra bygningernes top
Nyheder. 8

224. årgang  n  nr. 67866  n  uge 33  n   kr. 20,00

Stiftens  
anmelder ser 
tilbage på 
Smukfest med 
kærlige og lidt 
kritiske briller

Fem ting AGF 
kan tage med 
fra kampen 
mod OB

Kultur. 6

Sport. 23

CC
P-kaos. Sjældent  
beder vi p-vagterne 
om at møde op. Men 
det vil være rigtig 
godt, hvis de kommer, 
når der er flagstangs-
markeder. Så kan de 
hensynsløse vel lære 
det... 

HanS PeterSen
Redaktionschef
i dagens LedeR
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Kamstrup vil erobre USA
Målervirksomheden Kamstrup har tredoblet sin kapacitet i Stilling inden for den kraftigt 

vækstende vandforretning, og for første gang bygger virksomheden en fabrik uden for 
Skandinavien. Det foregår i USA, hvor man vil erobre vandmarkedet.

ØSTJYLLAND

Utilfredse borgere var i offensiven 
ved møde om Tangkrogens fremtid
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Bor på 76 kvm  
men har betalt  

husleje for 84 kvm Nyheder. 9

Nyheder. 5

CHARMERENDE KONTORLOKALER
Til leje - Studsgade 35B, 8000 Aarhus C

Fredens Torv 1 • 8000 Aarhus • 87 30 99 30 • 802@edc.dk

Leje pr. år: kr. 690.000,-
Areal: 575 kvm

Se mere på edc.dk/erhverv
sagsnr. 80203591

Aarhus Festuge
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Aarhus Festuge
25.08. — 03.09.2017

Billetter via
aarhusfestuge.billetten.dk

20 års
jubilæums-
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Fokus på Skanderborg

Forskning · innovation · viden · teknologi · Økonomi øStjylland
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Palle Damborg, virksomhedsejer og DI Viborg-Skive, side 3: 
Etableringen af Business Regions i Danmark er nu så langt, 

at alle kommuner er med i én eller anden konstellation,  
og måske er det i virkeligheden bare anarkiets magt,  

Virksomhedsrådgiver: 
Begynd generations- 
skiftet i god tid

 → Side 14

der har fundet ud af at organisere det offentlige 
Danmark på en anden måde, end regeringen  

har udtænkt, og dermed første skridt  
til at nedlægge regionerne.

Kamstrup udvider 
produktionen 
og bygger  i USa

 → Side 22-23

Brian valgte 
whisky-vejen

 → Side 30-31

andersen Furniture:

Fra traditionel møbelproduktion  
til strømlinet salgs- og design-
organisation 

Gode råd om forandringsledelse  → Side 8-10

Skal din
ejendom
sælges eller
udlejes?

Kenneth Bak - Indehaver

danbolig Erhverv Aarhus · Banegårdspladsen 11,4. · 8000 Aarhus C · Tlf. 86 76 03 00 · aarhus.erhverv@danbolig.dk · www.danboligerhverv.dk

STENVEJ 19, 1., 8270 HØJBJERG
LYSE KONTORLOKALER I SKÅDE

• Areal: 886 m2 – Energimærke D
• Regulær indretning – åbent lyst kontor
• Mulighed for opdeling i mindre lejemål fra ca. 400 m2

• Årlig leje: Kr. 642.350,-

M.P. BRUUNS GADE 38, ST., 8000 AARHUS C

FANTASTISK BUTIK PÅ SUPER BELIGGENHED

• Areal: 123 m2 – Energimærke C
• Gennemgribende istandsat lejemål
• Afståelsessum: Kr. 275.000,-
• Årlig leje: Kr. 282.500,-

Skal din
ejendom
også sælges
eller udlejes?

”
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Erhverv+ Østjylland er et aktivt 
erhvervsmedie, der har fokus på 
erhvervslivet i Østjylland.
UDKOMMER TIL SAMTLIGE VIRKSOMHEDER, INCL. KONTORER OG BUTIKKER. 

+ B2B-AVIS TIL SAMTLIGE KONTORER OG VIRKSOMHEDER
+ OPLAG 23.000* 
+ MÅLRETTET 138.000** BESLUTNINGSTAGERE
+ OPTIMAL BRANDINGPLATFORM TIL B2B
+ AKTUELT REDAKTIONELT B2B-INDHOLD

LÆS ERHVERV+ GRATIS SOM E-AVIS I ONLINEVERSION ELLER VIA 
APPEN ”NYHEDSKIOSKEN”.

* Kilde: PostNord
** Kilde: Gallup Index Danmark, 1H2014+2H2015, Alder 12 år+, B2B-beslut-
ningstagere, Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, 
Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus kommuner. 
Stikprøve: 716

Silkeborg

Favrskov

Aarhus

Syddjurs

NorddjursRanders
Viborg

Horsens

Skanderborg

Odder

Samsø

Hedensted

KOMMENTAR
Henrik Skov Anhøj 
hesk@erhvervplus.dk

Vand har sat sit præg på som-
meren i Østjylland. Men det 
våde element er også en stor 
motor for mange virksomhe-
der i regionen.

For nogle af de største 
af slagsen i vores område - 
Grundfos i Bjerringbro, AVK 
i Galten/Skovby og Kam-
strup i Stilling - er udvikling 
af produkter til håndtering af 
vand nærmest hele livsner-
ven. 

Læg dertil alle de små og 
mellemstore virksomheder, 
som også har vandet tæt inde 
på regnskabet. For eksempel 
rådgivende ingeniørvirksom-
heder og innovative fi rmaer, 
der beskæft iger sig med at fi n-
de frem til de mest energief-
fektive og optimale løsninger.

Til gengæld var det næp-
pe kildevand, der først og 
fremmest blev langet over di-
sken i forbindelse med Smuk-
fest i den forgangne weekend. 
Men ikke desto mindre er 
netop Skanderborg centrum i 
det, der er ved at udvikle sig til 
vandets svar på Silicon Valley 
- eller rettere Water Valley - i 
Søhøjlandet naturligvis.

Her er Danva - Dansk Vand- 
og Spildevandsforening for 
længst placeret med sit ho-
vedsæde, og så har den lokale 
forsyningsvirksomhed netop 
støbt fundamentet, rejst mure 

og tag til vand-videncentret 
AquaGlobe bakket op af 
ovennævnte mastodonter 
med forventet åbning i de-
cember. 

Den nye udstillings-
platform for tidens 
fremmeste vand-tekno-
logier skal fremme eks-
porten ved at tiltrække 
kunder fra hele Europa.  
Et eksportområde, hvor 
branchen for øjeblikket 
svømmer med strømmen.

Milliard-forretningen AVK 
er på vej med sit bedste regn-

skab nogensin-
de, hvor væk-

sten ser ud 
til at blive 
tre gange 
så høj 
som i de 
seneste 
år. 

Og i Stilling har Kamstrup 
udvidet sin produktionskapa-
citet af intelligente vandmå-
lere ligeledes med faktor tre,  
og er samtidig klar til for før-
ste gang at etablere en fabrik 
uden for Skandinavien - i At-
lanta, USA - for at erobre det 
amerikanske marked. 

Det er i øvrigt en proces, 
som det noget mindre Nissen 
Energiteknik i Skanderborg 
også er i gang med - altså et 
østjysk erobringstogt på den 
anden side af Atlanten.

Du kan møde alle tre virk-
somheder i denne udgave 
af Erhverv+ Østjylland, hvor 
blandt andet sætter fokus på 

Skanderborg og vandet. 
For i Søhøjlandet tapper 

vand-kollegerne i den grad 
ind i hinanden til fælles for-
del. 

For eksempel var det en 
ordre fra Wavin i Hammel for 

45 år siden, der satte AVK i 
gang på rejsen mod i dag at 
være verdens største produ-
cent af skydeventiler til vand-
forsyninger.

God fornøjelse.
 
 
 

Velkommen i Water Valley

Leder

Aarhus • artgallery-ps.com

EN HYLDEST
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I alt ti hovedrobotter rykker ind i nybygningen på Industrivej i 
Stilling. De første er ved at finde sig til rette - her med hjælp fra 
softwareudvikler Martin Petersen. Foto: Axel Schütt 

Vand er klart det område, 
som Kamstrup væksten 

hurtigt og mest på for tiden, 
forklarer manden i spidsen 

for divisionen, Senior Vice 
President, Per Trøjbo. Derfor 

er den nye endnu stort set 
tomme fabriksbygning en 
simpel nødvendighed. En 

kontor- og laboratoriefacili-
teter er der tale om den stør-

ste Kamstrup-investering 
til dato på 250 mio. kroner. 

Samlet forventer virksomhe-
den at runde 2 mia. kroner i 

omsætning i år. 
Foto: Axel Schütt 

Vækst i Vand
Henrik Skov Anhøj 
hesk@erhvervplus.dk

stilling: Flyttekasserne står langs væggen og 
er endnu ikke pakket ud på Per Trøjbos kontor 
i Kamstrups nyeste tilbygning på Industrivej i 
Stilling.

10.600 flere kvadratmeter har den intelli-
gente måler-virksomhed netop fået under tag 
i form af et nyt såkaldt vandcenter, hvor mere 
end halvdelen - i alt 6000 m2 - er helliget høj-
teknologiske produktionslinjer. Indtil videre 
er kun et par robotter rykket ind, men der har 
også været en sommerferie på tværs, siden 
DAD var hyret som husorkester til housewar-
mingen i maj.

Og så er der generelt fart på vandforretnin-
gen. For i et succesrigt firma som de seneste år 
har haft for vane at ansætte i omegnen af 100 
nye medarbejdere om året primært ingeniø-
rer i udviklingsafdelingen og flere muskler til 
salgsafdelingen, så er det netop her - i vandsøj-
len - at Kamstrup vækster mest for tiden.

Samlet set forventer virksomheden for før-
ste gang at runde to mia. kroner i omsætning. 
I 2016 lød den samlede omsætning på 1.740 

mio. kroner. På verdensplan er Kamstrup ved 
at runde 13 mio. målere - syv mio. solgte el-
målere og seks mio. vand- og varmemålere.

ingelligent vandmåler
Den fuldelektroniske og intelligente 
vandmåler - Multical 21 - kom på markedet 
i 2010. Den er udviklet lokalt med masser af 
input fra danske vandforsyningsselskaber, 
og i maj 2016 blev måler-nummer 1 million 
solgt til en tysk kunde, som modtog et forgyldt 
eksemplar.

I juni samme år løb den hidtil største ordre 
ind på 200.000 vandmålere fra Antwerpen i 
Belgien, og allerede i december 2017 - altså 
halvandet år senere - regner divisionsdirektør 
Per Trøjbo med at have solgt Multical 21-måler 
nummer to million.

- Det er unikt, at en dansk virksomhed ud-
vikler et produkt, der så hurtigt giver genlyd 
ude i verden, lyder det fra Per Trøjbo.  

Historien gentager sig
Og det er her, at den nye fabriksbygning kom-
mer ind i billedet. Når produktionen og de 
10 nye hovedrobotter er oppe at køre, bliver 
kapaciteten for produktion af vandmålere 

firedoblet. Med de tilhørende kontorfaciliteter 
og testlaboratorier på henholdsvis 4100 og 
500 kvadratmeter er der tale om den største 
investering nogensinde i Kamstrup-regi til en 
samlet sum på 250 mio. kroner. Hele herlighe-
den er i øvrigt anlagt sådan, at en tilsvarende 
udbygning er mulig, og i divisionsdirektørens 
verden handler det ikke om, hvis det sker, men 
hvornår det er nødvendigt.

- Vi har analyseret markedet, og historien 
har det med at gentage sig. Varmemålerne 
er gået fra at være mekaniske til at være elek-
troniske og statiske, og det samme bliver 
tilfældet for vand, selv om størstedelen af de 
vandmålere, der bliver solgt på verdensplan 
stadig er mekaniske, forklarer Per Trøjbo og 
fortsætter:

- Vi har lige nu 200 dygtige medarbejdere i 
hele vores produktion, og væksten vil selvføl-
gelig kræve flere hænder, men det vil fortsat 
være i udvikling og salg, vi kommer til at an-
sætte flest, fordi produktion i Vesten kræver en 
høj grad af automatisering. I den nye kontor-
bygning her er der plads til 250 medarbejdere, 
og vi er i dag cirka 200.

Kamstrup er i dag aktiv i ikke færre end 70 
lande, og på vandfronten er EMEA-regionen 

det største marked. Først og fremmest Europa, 
hvor væksten også løber stærkest lige nu 
sammen med USA.

Fabrik på vej i atlanta
Her er perspektivet så stort, at Kamstrup inden 
længe åbner de første produktionsfaciliteter 
uden for Skandinavien. Det sker i form af en ny 
fabrik i Atlanta, som er klar til opførelse.

- Vi begyndte i USA for fire år siden. Det er 
verdens største marked for intelligente vand-
målere, og da vi vil erobre det amerikanske 
marked, er vi nødt til at bygge en fabrik dér. 

-  Vi går allerede nu i gang med at sende 
produktion herfra afsted som halvfabrikata, 
og målerne bliver så konfigureret derovre, 
mens den amerikanske fabrik skal være klar i 
løbet af 2018, fortæller divisionsdirektøren el-
ler Senior Vice President, som det hedder Over 
There.

Energioptimering er hele livsnerven i Kam-
strups produkter, og potentialet er enormt. 
Ifølge Per Trøjbo går 12 procent af al elektrisk 
energi i USA til at pumpe vand rundt i staterne. 
Et tal, som intelligente elektroniske vandmå-
lere vil kunne være med til at reducere kraftigt.
Med den øgede produktionskapacitet ved 

Verdens største 
vand-marked  
kræver sin  
egen fabrik
For første gang bygger den succesrige måler-virksomhed 
fra stilling ved skanderborg en fabrik og flytter produktion 
uden for skandinavien. det foregår i usa for at imødekomme 
en enorm forventet vækst over there. samtidig vil 
Kamstrup runde to mia. kroner i omsætning og sælge 
vandmåler nummer to million, inden året er omme.



23Tirsdag 15. augusT 2017

Vækst i Vand
Henrik Skov Anhøj 
hesk@erhvervplus.dk

skandERBORG: Ude på byggepladsen har Skan-
derborgs kommende videncenter for vandtek-
nologi efterhånden taget sin form. Første spa-
de gik i jorden i januar, rejsegildet blev holdt i 
juni, og den officielle indvielse er sat i kalende-
ren til engang i december.

AquaGlobe er dels tænkt som innovativ 
legeplads for både familier, institutioner og 
skoler for at skabe større interesse for vand og 
ikke mindst rekruttere arbejdskraft til bran-
chen i fremtiden, og dels som showroom og 
udviklings- og testanlæg for de mange østjyske 
virksomheder som i og omkring Søhøjlandet 
arbejder med netop vand. Her vil de initiativ-
tagende partnere Grundfos, Kamstrup og AVK 
samt nye medspillere i fremtiden kunne vise 
deres nyeste teknologier frem for kunder fra 
hele verden, og hvordan produkterne kan ind-
gå i et energioptimeret samspil.

Som udstillingsvindue bruger Kamstrup al-
lerede de danske forsyningsselskaber, og alene 
vandværket i Skanderborg havde Stilling-virk-
somheden en udenlandsk delegation forbi 20 
gange i fjor. Det tal vil forventeligt stige, når de 
fysiske faciliteter omkring AquaGlobe er en re-
alitet, fordi den bedste salgstale typisk foregår 
to fagpersoner imellem, der ikke har euro-tegn 
i øjnene.

- Til september sender vi 40 tyske kunder 
forbi for at se første step af AquaGlobe, siger 
Per Trøjbo, Senior Vice President i Kamstrups 
vanddivision, og nærer håb om, at AquaGlobe 
kommer til at vise Skanderborg-område frem 
som det danske Silicon Valley for vand.

smart med big data
Hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed, hvor 
AquaGlobe er forankret, drømmer direktør 
Jens Bastrup i samme retning:

- Lige nu er det mest København, der bli-
ver benyttet, når udlændinge lærer om vand 
i Danmark, men om fem år tager man forhå-
bentlig fra hele Europa til AquaGlobe. 

Det er endnu for tidligt i visualiseringen til, 

at direktøren ønsker at sætte forventede be-
søgstal på, men potentialet er stort.

- AquaGlobe er en del af den intelligente 
vandby, som vi forsøger at skabe, og det at gøre 
tingene smart og have fokus på data. Sammen 
med Kamstrup, EnviDan og DHI har vi ved 
hjælp af big data opnået en driftsmæssig ener-
gigevinst på 15 procent på vores værkerne 
Gram, Stilling og Fredensborg. Det handler 
både om en gode historie og den store fortæl-
ling, og ikke mindst at se de kommercielle mu-
ligheder i det, forklarer Jens Bastrup.

Projektet tapper godt ind i branchens over-
ordnede vandvision 2015 faciliteret i Miljø-
ministeriet med et samlet mål om at fordoble 
eksporten inden for en 10-årig periode og ska-
be 5000 nye arbejdspladser, og Skanderborg 
Forsyningsvirksomheds egen strategiplan for 
2014-2018. Her er det vandklare mål at være 
Danmarks mest moderne vandselskab.

Fra drift til værdiskabelse
- Vores kerneopgave er fortsat vandforsyning, 
spildevandshåndtering og klimatilpasning i 
samarbejde med kommunen. Vi har bevæget 
os fra drift til vidensvirksomhed og er på vej til 
at blive en netværksbaseret organisation med 
fokus på at være værdiskabende for vores kun-
der og samarbejdspartnere, siger Jens Bastrup.

De seneste tre år har direktøren og de 50 
medarbejdere arbejdet på fire must-win-
battles - nemlig en ambitiøs miljøindsats med 
nul urenset spildevand i naturen og CO2-neu-
tral drift, løbende driftsoptimering for at være 
frontselskab og mest effektiv i vand-klassen, en 
ny identitet fra forsyning til servicevirksomhed 
for eksempel via co-creation med kunder, samt 
innovative partnerskaber, som AquaGlobe er 
en naturlig udløber af.

I øjeblikket er der syv partnere på projektet. 
Flere er på vej ind, og Jens Bastrup forventer at 
få 20 partnere med i år.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed har væ-
ret aktieselskab siden 1. januar 2010 og er 100 
procent ejet af Skanderborg Kommune. Sel-
skabet bliver drevet efter privatlignende for-
hold.

Fra forsyning  
til service med  
et kommercielt  
mindset
skanderborg Forsyningsvirksomhed vil være danmarks 
mest moderne vandselskab. Et af midlerne er innovative 
partnerskaber med relaterede virksomheder, og her 
spiller det nye videncenter aquaglobe en afgørende rolle 
i bestræbelserne på at skabe den intelligente vandby.

Skanderborg er det planen, at de øvrige mar-
keder fortsat vil blive betjent herfra som hidtil.

- Vi har lige landet en stor ordre på 30.000 
vandmålere fra Dubai, og vi er i gang med flere 
pilotprojekter blandt de i alt 25 vandforsy-
ningsselskaber i England. 

Målet er én milliard
Tidligere har vi også leveret 40.000 målere i én 
ordre til Ghana, og selv om det er elektronik, 
som vi sælger, så eksporterer vi meget til Kina, 
ligesom der er ordre i bogen fra for eksempel 
Brasilien, Chile og Mexico, siger Per Trøjbo.

Over de fyldte flyttekasser på gulvet hænger 
et renvisket whiteboard bortset fra et citat 
oppe i venstre hjørne:

- En dag skal én milliard mennesker have 
rent vand fra et forsyningsnet med Kamstrup-
intelligens, lyder det.

Afsenderen er Kamstrup-CEO, Per Asmus-
sen, så kursen er sat for divisionsdirektøren 
og kollegerne i den hastigt voksende vandfor-
retning.

AquaGlobe er 
ved at tage 
fysisk form ved 
vandværket 
på Døjsøvej i 
Skanderborg. 
Rejsegildet blev 
holdt i juni. 

 �Virksomheden er grundlagt af Olaf 
Kamstrup i Åbyhøj ved Aarhus i 1946, som 
fra begyndelsen producerede mekaniske 
produkter til industrien. Firmaet var 
familieejet indtil 1990, hvor den nuvæ-
rende ejer, energiselskabet O.K., købte 
Kamstrup. 
 
VisiOn: At blive verdens førende leve-
randør af intelligente måleløsninger til 
energi og vand. 
MissiOn: Vi skaber fremskridt for andre 
ved at levere de innovative måleløsnin-
ger til energi- og vandforbrug.

 �Et Kamstrup-produkt er kendt for at 
være innovativt og af høj kvalitet. Virk-
somheden har stor fokus på produktud-
viklingen, og målet er at være bedst på 
markedet frem for at være størst.

 �De primære kunder er forsynings-
selskaber inden for el, vand, fjernvarme 
og fjernkøling. Opgaverne er udover 
produktion og levering af intelligente 
målere, datainfrastruktur, projektle-
delse, håndtering af målerdata, hosting 
og service samt analysearbejde.

 �Kamstrup har tre forretningsområder 
- nemlig varme/køling, vand og el. Alle 
produkter er elektroniske med indbygget 
intelligens.

 �Den intelligente vandmåler, Multical 21, 
fra 2010 er baseret på ultralyd. En tekno-
logi, som Kamstrup begyndte at arbejde 
med i sine varmemålere i 1991.

 �  Virksomheden har kontorer mere end 
i 20 lande og forhandlere i over 60 af 
slagsen. Samlet set beskæftiger Kam-
strup 1200 medarbejdere, og heraf er en 
fjerdedel - 300 - udviklingsingeniører. 
Omsætningen har været støt stigende 
gennem de seneste syv år og landede i 
2016 på 1.740 mio. kroner. Overskuddet 
lød på 166 mio. kroner, mens egenkapita-
len blev gjort op til 443 mio. kroner. 

Fakta
KamsTrup
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Virksomheden er grundlagt 
af Aage Valdemar Kjær i 
februar 1941.
Niels Aage Kjær overtager 
forretningen i 1970. Han 
står stadig i spidsen for 
AVK Holding A/S, der ejet af 
familien med 60 procent 
til Niels Aage Kjær og 10 
procent til hver af de fire 
børn.
AVK-gruppen består af 104 
selskaber og 
3500 medarbejdere på 
verdensplan. Lokalt er 
det blandt andet AVK 
International i Skovby (225 
medarbejdere), AVK Gummi 
i Låsby (120 ansatte), AVK 
Holding i Galten (65 ansatte) 
og Q-Transportmateriel i 
Skovby (28 ansatte).
AVK har fabrikker i Danmark 
(7), Tyskland (3), Holland 
(4), Schweiz (1), Polen 
(2), Frankrig (1), Spanien 
(3), Storbritannien (6), Saudi 
Arabien (1), Sydafrika (3), 
Australien (3), Malaysia (1), 
Indonesien (1), Indien (2), 
Japan (1), Kina (6), USA (2) 
og Brasilien (2). 

Fakta
KorT om aVK

Morten Sæderup Nielsen  har været en del af AVK siden 2001. Først som salgs- og marketingdirektør og fra 2004 administrerende direktør for AVK International og 
salgsansvarlig for Europa, Rusland og stan-landene samt Afrika nord for Ækvator. Foto: Henrik Skov Anhøj 

Vækst i Vand
Henrik Skov Anhøj  
hesk@erhvervplus.dk

Galten: Med en årlig omsæt-
ning på fem mia. kroner er 
konglomeratet AVK en af de 
tunge drenge i den østjyske 
erhvervsklasse.

Hele gruppen under AVK 
Holding, der holder til i Søn-
dergade i Galten, tæller mere 
end 100 selskaber og 3500 
medarbejdere - 650 i Dan-
mark - men selv om Aage 
Valdemar Kjærs Maskinfabrik 
er vokset sig stor og bevæget 
sig fra at være et lille smede-
værksted med blandt andet 
produktion af kompressorer 
og frysere til landbruget til 
at være verdens største pro-
ducent af skydeventiler til 
vandforsyninger, så kan de 
godt tale med om voldsomme 
vækstrater vest for Aarhus.

Det vil 2016/2017-regn-
skabet, som slutter med ud-
gangen af september, blive 
et bevis på, forklarer Morten 
Sæderup Nielsen, administre-
rende direktør for AVK Inter-
national i Skovby, der er den 
største produktionsenhed i 
AVK-gruppen med 225 med-
arbejdere lokalt:

- For hele AVK-gruppen ser 
vi ud til at lande med de hø-

jeste vækstrater i rigtig mange 
år med fremgang i stort set 
alle regioner af verden og pri-
mært drevet af høj organisk 
vækst, men også med enkelte 
opkøb af komplementerende 
virksomheder i årets løb i 
blandt andet Australien, Eng-
land og Tyskland. Det har vi 
aldrig prøvet før. De seneste 
år har vi blot haft en-cifret 
vækst - og under finanskrisen 
stod vi også stille - mens vores 
vækstrater i år er omkring tre 
gange så høj som normalen.

tre strategiske ben
AVK-gruppen står på tre stra-
tegiske ben - AVK Water, AVK 
Industrial Valves og AVK Ad-
vanced Manufacturing. AVK 
Water er den største af slagsen 
og bidrager med cirka 60 pro-
cent af den samlede omsæt-
ning. 

Det er også her, at konglo-
meratet har sit naturlige op-
hav, da ingeniør Niels Aage 
Kjær - 2. generation i virksom-
heden - satte gang i udviklin-
gen af skydeventiler til ned-
gravede forsyningsledninger i 
begyndelsen af 1970'erne.

Den første ordre kom i øv-
rigt fra rørproducenten Wavin 
i Hammel. Behovet for ven-
tiler gik Niels Aage Kjær og 
Co. ind og dækkede, og sådan 

er der så meget, der hænger 
sammen i østjyske vandbælte.

Udover ventiler og tilkob-
lingselementer til forsynings-
enheder hører produkter til 
brandbekæmpelse, naturgas-
distribution og spildevands-
anlæg under AVK Water, og 
AVK International i Skovby 
hører naturligt hjemme her.

Næststørste division med 
30 procent af omsætningen er 
AVK Industrial Valves, som 
primært består af komple-
mentære virksomheder, der 
er købt op gennem tiden. Det 
kan være producenter af ven-
tiler til fødevare- og farmaceu-
tisk produktion, olie, gas- og 
mineindustri eller kraft- og 
smelteværker.

Et eksempel er Flonidan 
i Horsens, der producerer 
fjernaflæste og elektroniske 
gasmålere fortrinsvis til eks-
port, og som er det hurtigst 
voksende selskab i AVK-grup-
pen lige nu.

- Væksten er gået stærkt her 
de seneste tre år, og vi forven-
ter, at Flonidan inden længe 
runder 500 mio. kroner i om-
sætning, forklarer Morten Sæ-
derup Nielsen.

Endelig består divi-
sionen AVK Advanced 
Manufacturing af 10 
specialiserede produktions-

virksomheder, der enten er 
sprunget ud af AVK eller købt 
op. 

De ernærer sig typisk som 
underleverandør både inden 
for AVK-gruppen og til andre 
industrier. Det er for eksem-
pel AVKs egen gummifabrik - 
AVK Gummi A/S - i Låsby, og 
Q-Transportmateriel i Skovby, 
der producerer håndterings-
systemer.

Global-lokal virksomhed
Blot syv procent af AVK-grup-
pens samlede omsætning 
kommer fra Danmark, og 
overordnet set er en væsentlig 
del af succesopskriften, at AVK 
fra begyndelsen af sit ekspor-
teventyr i midten af 1970'erne 
også har åbnet fabrikker på de 
lokale markeder. 

Det betyder, at AVK i dag 
har produktion i 30 lande og 
er repræsenteret i tre gange så 
mange nationer.

- Der er store forskelle på 
standarder inden for kompo-
nenter til vandforsyning bare 
fra Danmark til for eksempel 
Frankrig og England, og ved 
at være forankret lokalt får vi 
mulighed for bedre markeds-
penetrering og en stærkere 
lokal opbakning. Samtidig gi-
ver det logistiske fordele, når 
det er meget tunge emner, 

som vi producerer. Det er 
stort set udelukkende lokale 
folk, som vi har ansat i såvel 
salg som produktion rundt 
i verden, og det har været 
strategien hele vejen igen-
nem. Fordelene ved at være 
en global-lokal virksom-
hed fangede Niels Aage Kjær 
for mange år siden, siger 
Morten Sæderup Nielsen, der 
har ansvar for aktiviteterne 
inden for AVK Water i Europa.

Globalt set består AVK-
gruppen af 104 selskaber, 
hvoraf 49 er produktionsvirk-
somheder fordelt på 30 lande 
i verden og med stor produk-
tionstyngde i alle hovedregio-
nerne i verden.

Gang i olien igen
Som årsag til den historisk 
høje vækst, som AVK-grup-
pen oplever i år, peger Morten 
Sæderup Nielsen i flere ret-
ninger:

- Der, hvor vi vækster mest, 
er i AVK Industrial Valves, og 
først og fremmest fordi indu-
strier inden for olie, gas og mi-
ner, som har ligger underdre-
jet i nogle år, nu er begyndt at 
komme i gang igen. Generelt 
er der realvækst i markederne, 
og det mærker vi selvfølgelig 
også. Den globale vandsek-
tor vokser stabilt med nogle 

procent om året, men i AVK 
Water oplever vi langt stør-
re vækstrater som følge af en 
øget markedsandel.

- Nogle steder skaber 
vand problemer. Andre ste-
der er det en mangelvare. 
Der er store potentialer for 
os i de fleste område i ver-
den, men især i den sydlige 
del af Afrika, Rusland, Syd- og 
Mellemamerika, og Indien 
er et af de hurtigst voksende 
markeder, fordi de investe-
rer massivt i vand- og spil-
devandsløsninger i disse 
år. 10-15 procent af verdens 
energiforbrug bliver brugt 
til at pumpe vand og med et 
tab på 35 procent undervejs.  
Derfor er der enormt store 
energibesparelser at hente, 
og der har vi i Østjylland en 
stærk kompetence i at lave 
såvel produkter som hele pro-
jekter på den mest vandbe-
sparende og energieffektive 
måde via samarbejder, for-
di her er masser af virksom-
heder, som komplementerer 
hinanden på området og of-
fentlige forsyningsselskaber, 
der støtter op om innovative 
løsninger og dialogen med 
forsyningsselskaber fra andre 
lande, slutter AVK-direktøren. 

AVK har historisk høj vækst
Produktion lokalt i mere end 40 lande er en del af succesformlen bag milliardforretningen aVK med 
hovedsæde i galten. det kommende regnskab bliver det bedste nogensinde for hele gruppen.
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skanderborg: To kraftvarme-
motorer omdanner biogas fra 
slam i spildevandet til elektri-
citet og varme på Glenbard 
Water Treatment Facility i Il-
linois uden for millionbyen 
Chicago. Det er lidt af et sær-
syn på de kanter.

Rensningsanlæggets ame-
rikanske rådgiver Baxter & 
Woodman Inc. står bag pro-
jektet, men det er Nissen 
energiteknik fra Skanderborg, 
der har leveret og implemen-
teret selve hjertet i systemet - 
det såkaldte Combined Heat 
and Power-anlæg. Det er virk-
somhedens første installation 
i USA, og modtagelsen har væ-
ret særdeles varm.

For nylig kårede den ameri-
kanske forening for rådgiven-
de ingeniørerprojektet som 

en af årets bedste ingeniørbe-
drifter i USA. På bundlinjen er 
kunden - et relativt lille rense-
anlæg til 49.000 indbyggere - 
også godt tilfreds.

Anlægget blev taget i brug 
i maj 2016 og kører i dag for 
fuld kraft, så ressourcer, der 
før i tiden blev smidt på los-
sepladsen, nu bliver udnyttet. 
Udgifterne til vandværkets 
drift er reduceret med 200.000 
dollars om året, og tilbagebe-
talingstiden for hele anlægget 
er sat til otte år.

- Rensningsanlæg og vand-
værker i USA har et stort 
behov for optimering, som 
danske virksomheder med er-
faringer gennem årtier sam-
men vil kunne gøre energi-
neutrale. Det kan vi ved at 
implementere løsninger, der 
giver besparelser på energi-
forbruget. Men også ved at 
udnytte biomassen i spilde-
vandet til at producere strøm 

og varme til deres eget forbrug 
og i nogle tilfælde vil kunne 
sælge elektricitet til deres om-
kringliggende lokalsamfund, 
fortæller teknisk chef Michael 
B. Nissen og tilføjer, at succes-
sen har givet masser af genlyd 
i branchen.

Nissen energiteknik har ak-
tuelt 30-40 meget interessante 
henvendelser, og virksomhe-
den har allerede implemen-
teret CHP-motorer på yder-
ligere et projekt i Glenbards 
naboby, Downers Grove.

Lille nissen rejste
Nissens USA-eventyr be-
gyndte med en henvendelse 
fra Danmarks Eksportråds 
energi- og miljøteam i Chi-
cago, der i efteråret 2014 var 
i færd med at finde komple-
mentære vandteknologiske 
virksomheder. Sammen i det 
nyetablerede Water Techno-
logy Alliance skulle de tilbyde 

helhedsløsninger til den for 
længst optimeringsmodne 
amerikanske vandsektor.

Her vurderede Eksportrå-
dets konsulenter, at Nissen 
energitekniks CHP-motorer 
til omdannelse af biogas til 
elektricitet og varme ville 
passe fint ind. Og med et næ-
sten udtømt hjemmemarked 
og hård konkurrence på det 
europæiske kontinent, lå USA 
ligefor som en interessant 
vækstmulighed for Nissen 
Energiteknik. 

- Vores tilgang var typisk 
dansk: Hvad skal lille Nissen 
i USA? Som en dansk SMV 
er det jo et kæmpe marked 
at angribe, men samarbej-
det med Eksportrådet, Water 
Technology Alliance og kon-
sulatet i Chicago har gjort, at 
det lykkes for os. Vi havde ikke 
forventet, at vi skulle få succes 
så hurtigt og har da helt sik-
kert været heldige at ramme 

en kunde, der var klar, men 
når det er sagt, så kan vi jo se, 
at potentialet er enormt.

- Selvom energipriserne 
langt fra endnu er på højde 
med Europa, så er man ved at 
få øjnene op for, at man har 
en gratis ressource i de her an-
læg, som man lige så godt kan 
udnytte – ikke mindst fordi 
der også er mange penge i det, 
forklarer Michael B. Nissen.

Hjemmearbejdet i orden
Som baggrund for succes-
historien peger Michael B. 
Nissen på, at Eksportrådet 
havde gjort sin del af hjem-
mearbejdet med etableringen 
af Water Technology Alliance 
og ved at ansætte Flemming 
Bomholdt Møller, tidligere 
driftsleder ved Aarhus Vand, 
til at støve potentielle rens-
ningsanlæg op i Illinois og na-
bostaten Indiana.

- Hvis jeg kom og sagde: Hej. 

I skal bruge et gasanlæg, så vil 
de sige, at jeg bare er endnu 
en irriterende sælger, der ban-
ker på døren. Men Flemming 
Bomholdt Møller snakkede 
med dem som fagmand til 
fagmand og kunne fortælle 
om, hvordan han og kolleger 
havde løst de samme udfor-
dringer herhjemme. Samtidig 
inviterede han dem til nogle 
teknologisk funderede work-
shops i USA og i Danmark, si-
ger Michael B. Nissen.

Den første workshop fandt 
sted i januar 2015 med besøg 
hos to rensningsanlæg i Il-
linois. Det blev fulgt op med 
en factfinding-tur til Danmark 
i marts samme år. Her så di-
rektøren fra Glenbard Water 
Treatment Facility, hvordan 
danske rensningsanlæg ud-
nytter biomassen i spildevan-
det til energi.

- Han var begejstret for 
det, han så, og allerede under 

Nissen gør amerikanske  
vandværker energineutrale
Via Eksportrådet i Chicago og Water Technology alliance er Nissen energiteknik ikke blot kommet 
hurtigt ind på det attraktive amerikanske marked. skanderborg-virksomheden har også vundet 
fornem hæder for sit første usa-projekt som en af årets bedste ingeniør-installationer.

Skal vi også gøre din butik
til en oplevelse!
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Jeg har arbejdet sammen med
Midtkom i mange år på de
cykelhold jeg har haft.

På Team VéloCONCEPT har vi,
i samarbejde, med alle ansatte
valgt nogle værdiord -
heriblandt kommunikation.

At kommunikere når vi kører
cykelløb, er et af nøgleordene,
som får et team til at fungere.
Vores radioudstyr skal altid
være i top, så vi kan kommuni-
kere hurtigt med rytterne.

Derfor var valget også let, da
vi skulle finde en leverandør
til vores nye hold, da vi med
Midtkom altid har fundet de
bedste løsninger.

Michael Skelde
Sportschef, Team VéloCONCEPT
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Anlægget, der forvandler 
slam i spildevandet til strøm 
og varme på Glenbard Water 
Treatment Facility i Illinois, 
har kørt siden maj 2016, og 
det har kastet både flere 
amerikanske kunder og 
fornem ingeniør-hæder af 
sig til Nissen energiteknik i 
Skanderborg. 
Pressefoto

turen bad han sin rådgiver 
hente tilbud hjem fra os på et 
projekt, der skulle gøre dem 
energineutrale, og da vi to må-
neder senere var på en opfølg-
ningstur til potentielle kunder 
i USA, fik vi ordren fra Glen-
bard, konstaterer Michael B. 
Nissen.

Udover at spare penge for 
vandforbrugerne i Glenbard 
fungerer det operationelle 
anlæg i dag som et værdi-
fuldt udstillingsvindue for 
Skanderborg-virksomheden. 

- Vi kalder det vores ameri-
kanske showroom. En af de 
ting, som de spørger efter i 
branchen derovre, er referen-
cer. Nu har vi installationer i 
USA, der kører. De kan se, at 
det virker, og vi oplever nu, at 
flere og flere melder tilbage, 
at de er interesserede i at se 
og høre mere fra os. Først 
var det andre rensningsan-
læg, der har haft folk med på 

factfinding i Danmark, men 
der kommer også henvendel-
ser fra andre, som vi slet ikke 
har haft kontakt med før, for-
tæller Michael B. Nissen.

- Der er amerikanske virk-
somheder, der kan nogen-
lunde det samme, som vi kan 
rent teknisk, men som dansk 
virksomhed kommer vi med 
en anderledes tilgang. Vi er 
ikke bare en komponent-le-
verandør, der afleverer vores 
dele. 

- Vi er mere en partner, og 
det er hele tilgangen til kun-
derne, de skræddersyede hel-
hedsløsninger, og hvordan 
vi følger op, der gør, at vi og 
andre danske virksomheder 
i branchen har et stort po-
tentiale i USA. Vi er vant til at 
arbejde tæt sammen, og det 
kan vi kan drage fordel af - 
ikke mindst i en alliance som 
Water Technology Alliance, si-
ger Michael B. Nissen.

Støtte til vækst
og iværksætteri
Opstart og vækst kræver gode, velovervejede
beslutninger og en sparring, som flytter noget.
Kontakt os og hør mere om mulighederne for
støtte der skaber resultater.

Vi reviderer
dit syn på
revisorer

www.martinsen.dk

Esbjerg · Grindsted · Kolding · København · Skjern · Tørring · Vejen · Vejle · Aarhus
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i fundering
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KRONIK MILJØMINISTER OG FOR-
MAND FOR SKANDERBORG 
FORSYNINGSVIRKSOMHED
KIRSTEN BROSBØL (S) 
OG HENRIK MÜLLER (S)

Det er en selvfølge i Danmark, at 
vi kan drikke vandet direkte fra 
hanen. Men det er ved at være et 
sjældent syn i verden. 

Når vi i dag 22. marts markerer 
FNs World Water Day, er det på den 

baggrund, at mange lande kæmper med tør-
ke, forurening og et enormt vandspild. I dag 
lever 750 mio. mennesker i verden uden ad-
gang til rent drikkevand, og om 10 år vil det 
være 1,8 mia. mennesker. 

Alligevel bliver op til 50 procent af vandet 
spildt, før det når frem til dem, der skal drik-
ke det. 

På verdensplan udledes 80 procent af spil-
devandet uden rensning, så det ikke kan gen-
bruges, og så det forurener floder, søer og 
havet til stor skade for vores miljø og vores 
børns fremtid. Og i deres Global Risk Report 
fra januar konkluderer World Economic 
Forum, at vandproblemer er blandt 
de største risici, verden står over-
for i dag.

De problemer kan Dan-
mark og Østjylland vende 
til en fordel – ved at løse 
dem. 

Vi har en unik åb-
ning i år med en samlet 
dansk vandbranche og 
et stort internationalt 
fokus på vand og bære-
dygtighed. De førende 
virksomheder i verden 
på vand og de politiske 
beslutningstagere mødes i 
april til World Water Forum 
i Sydkorea, og det politiske ar-
bejde er i fuld gang. Det kulmi-
nerer, når FN til september mødes i 
New York for at vedtage nye globale bæ-
redygtige udviklingsmål og ved klimatopmø-
det – COP21 – i Paris i december. 

Der er en samlet og voksende forståelse for, 
at en bæredygtig og klimasikker udvikling på 
jorden er betinget af en bæredygtig udnyttel-
se af vand overalt.

Når året er slut, skal vi gerne have en global 
vandløsning med gode politiske rammer og 
store danske eksportmuligheder.

 
I Danmark har vi altid været gode til at se 

muligheder. Vores fokus på bæredygtig vækst 
og miljøhensyn har givet os unikke mulig-
heder. 

I 1990erne lagde Svend Auken kimen til 
det, der senere blev Danmarks største grønne 
eventyr: Vindenergien. Ved at fokusere på at 
løse problemerne med at skabe miljøvenlig 
energi lykkedes det at give dansk erhvervsliv 
et forspring. Det er igennem årene blevet om-
sat til eksport og grønne arbejdspladser. Det 
kan vi gøre igen.

Danmark er verdens førende på en række 
teknologier inden for vand, og med de ud-
fordringer, verden står overfor, har danske 
virksomheder et kæmpe eksportpotentia-
le. I 2013 eksporterede vi alene for 15,1 mia. 
kroner i vandteknologi. Men markedet er 
enormt! Markedet for vandteknologi vurde-
res til at være på ca. 3.000 mia. kroner om året 

– altså tre gange større end vindmøllemarke-
det. Alene Kina har besluttet at investere op 
mod en mia. kroner – om dagen – i de næste 
10 år! Her skal danske virksomheder være 
med. Men det kræver en stor indsats. 

Vi er ikke kommet sovende til, hvor vi er i 
dag. At vi er førende, skyldes blandt andet en 
stærk politisk vision om, at vi vil kunne drik-
ke urenset grundvand direkte fra hanen. Med 
en kombination af høje miljøkrav, innovative 
virksomheder og en sektorlovgivning, som 
understøtter teknologiudvikling og eksport, 
har vi gjort Danmark til et internationalt 
foregangsland.

Regeringen arbejder målrettet på at sætte 
endnu mere skub i den grønne omstilling og 
skubbe på eksporten i vandsektoren. Der in-
vesteres millioner i forskningsprojekter og 
teknologiudvikling. Der er fuld gang i arbej-
det med at føre vækstplan for vand, bio- og 
miljøløsninger ud i livet. Samtidig presses 
der på for den rigtige regulering i EU og for ef-
fektive og ambitiøse udviklingsmål på bl.a. 
vand, som del af FNs kommende bæredygti-

ge udviklingsmål. Og så knokles der for en ny 
dansk vandsektorlov i løbet af foråret.

Men hvis vi skal lykkes, kræver det mere 
end initiativer fra regeringen. Det kræver og-
så et målrettet lokalt arbejde. 

Østjylland har en stor koncentration af 
virksomheder, der arbejder med vandtekno-
logi, og der er i området igennem de seneste 
årtier opbygget en betydelig viden på områ-
det. Det skal vi udnytte. Men der skal arbej-
des hurtigt og målrettet.

I dag har Danmark cirka en halv procent af 
verdensmarkedet for vandteknologiske løs-
ninger. Hvis vi fordobler vores andel og opnår 
en procent af verdensmarkedet, vil det skabe 
flere end 4.000 nye jobs.

Her har de kommunale vand- og spilde-
vandsselskaber en vigtig rolle. Ved at sætte 
ambitiøse mål for effektivitet og miljø og ska-
be innovation i samarbejde med erhvervsliv 
og uddannelsesinstitutioner er de med til at 
drive udviklingen og sætte nye standarder. 

Skanderborg Forsyningsvirksomhed er et 

eksempel på dette. 
Ud over at arbejde med ambitiøse mål for 

effektivitet og miljø, arbejdes der også i tæt 
samarbejde med lokale østjyske virksomhe-
der. Med støtte fra statslige midler udvikles 
der nye løsninger inden for vandteknologi 
sammen med lokale partnere. 

På den måde skabes en lokal platform, som 
bringer virksomheder, rådgivere og uddan-
nelsesinstitutioner sammen, så de i fælles-
skab kan forme fremtidens løsninger. Løsnin-
ger, som ikke blot gavner de østjyske forbru-
gere, men også kan vises frem for kunder fra 
hele verden og skaber morgendagens grønne 
arbejdspladser! 

»
I dag lever 750 mio. mennesker i verden uden adgang til rent drikkevand, og om 10 år vil det være 1,8 mia. 
mennesker. Alligevel bliver op til 50 procent af vandet spildt, før det når frem til dem, der skal drikke det. 
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