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Randers Jernstøberis klo-
akdæksler kan tåle belast-
ning på 40 tons – men de 
er også bæredygtige på 
anden vis

KLOAKUDSTYR
Af Bjarne Madsen

Dåbsattesten runder de 100 
år i 2016. Men virksomhe-
den Randers Jernstøberi er 
åndsfrisk og særdeles bevidst 
om nogle af de fornemste og 
mest nødvendige dyder anno 

2014: Hensynet til miljøet og 
bæredygtig produktion. Der-
for er det en 98-årig på Indu-
strivej i Randers, der i bogsta-
velig forstand lægger låg på 
CO2-udslippet. Når tunge og 
solide kloakdæksler køres ud 
fra den gamle Randers-virk-
somhed, er de resultatet af 
en CO2-neutral produktion.

- Vi er godt med på mar-
kedet, men der bruges også 
en del kinesisk støbegods i 
de danske veje. De kinesiske 
varer produceres efter gam-
meldags principper, som ab-

solut ikke er i harmoni med 
moderne tanker om godt 
miljø. Rent faktisk forurener 
de ekstremt meget både pro-
duktionsmæssigt og i trans-
port, fastslår Hans Lykke Jen-
sen.

Han kom til Randers Jern-
støberi som salgschef i marts 
2009. Fem måneder senere 
overtog han posten som ad-
ministrerende direktør.

Støbning i Norge

Randers Jernstøberi lig-
ger på nøjagtig samme sted 

som da det blev grundlagt 
i 1916. Men ovnene er sluk-
ket. Der støbes ikke længere 
i Randers. I dag er virksom-
heden et salgsselskab som 
datterselskab af norske Øy-
hovden Invest. Støbningen 
at det store program af spe-
cielt brøndgods foregår på 
selskabets støberi Furnes i 
Stange syd for Lillehammer 
i Norge. Også her er miljøbe-
vidstheden i højsædet.

- Støberiet ligger i en er-
hvervspark, hvor det er mu-
ligt at anvende overskuds-

varme fra produktionen til 
at producere fjernvarme til 
andre virksomheder. Det 
norske støberi har ikke eg-
ne energikilder som for ek-
sempel vandkraft, som kan 
modregnes i CO2-fodaftryk. 
Derfor køber vi i Randers 
Jernstøberi CO2-kreditter 
på et vindmølleprojekt som 
modregning for den CO2-
udledning, der er, når vi 
producerer vores LongLife-
produktserie. Dermed bli-
ver serien CO2-neutral, for-
klarer Hans Lykke Jensen.

Bæredygtighed

- I Danmark har vi 78 klima-
kommuner, som har bun-
det sig til at reducere CO2-
udslippet med mindst to 
procent om året. Og kom-
munerne har naturligvis 
et ansvar. Det er imidler-
tid mit indtryk, at nogle af 
dem glider af, når det kom-
mer til at betale for at være 
med. Også selv om den mak-

simale besparelse ved over-
søisk støbegods er på 20-30 
procent, siger Hans Lykke 
Jensen.

Den miljømæssige topse-
rie fra Randers Jernstøberi 
er LongLife, som er kloak-
dækslerne og –karmene til 
tung trafi k. LongLife-dæks-
lerne har selvtættende in-
tegreret slidsepakning, som 
reducerer bevægelsesmulig-
hederne mellem dæksel og 
karm. Pakningen optager 
de tolerancer, der kan være 
i karmen.

Ikke alene er LongLife 
bæredygtige miljømæssigt. 
Bæredygtigheden er også i 
orden, når tunge kørertø-
jer ruller hen over dæks-
lerne i vejene. De dæksler, 
der anvendes i danske veje, 
er klasse D400, som klarer 
tryk på op til 40 tons.

- Vore produkter er seg-
menteret i grupper. Basic 
er til let trafi k, Regular til 
middel trafi k og LongLife til 

98-årig lægger låg på 

Fra 1916 til 2002 foregik støbningen i Randers. Nu er det det norske moderselskab, der står for støbearbejdet på støberiet Furnes i Stange syd 

for Lillehammer.

Hans Lykke Jensen og hans folk hos Randers Jernstøberi har typisk 

mellem 1200 og 1400 tons brøndgods på lager.



Mandag 20. januar 2014 11LICITATIONEN    KLOAKMESSEN

den tunge trafi k. Der er for-
skellige mønstre, mønster-
dybder og pakninger. Alt 
sammen for at opfylde vore 
kunders forskellige behov, 
forklarer direktør Hans Lyk-
ke Jensen.

Stort lager i Randers
Selv om støbningen altså 
foregår i Norge, er det ab-
solut ikke færdigvarer, der 
mangler på adressen i Ran-
ders. Her er lageret typisk 
på mellem 1200 og 1400 
tons brøndgods.

- Vi har Danmarks stør-
ste lager i støbegods inden 
for vores branche. Og vi 
har faktisk også større la-
ger, end moderselskabet i 
Norge. Vi får leverancer fra 
fabrikken i Furnes to-tre 
gange om ugen. Foruden 
masser af standard-dæks-
ler, har vi også logo-dæksler 
på lager for nogle af forsy-

ningsselskaberne, fortæller 
Hans Lykke Jensen.

Logo-dækslerne er ikke 
længer en Randers Jernstø-
beri-specialitet. Men det var 
de oprindelig. 

Byvåben på dækslerne
- Det var os, der startede 
med logo-dæksler. De før-
ste var med forskellige 
byvåben, som er utroligt 
smukke på dæksler. Efter 
kommunesammenlægnin-
gerne er mange af byvåb-
nene desværre forsvundet 
til fordel for logoerne for 
forsyningsselskaberne. Vi 
har også lavet en del dæks-
ler med kunst af den ene el-
ler anden art. Der er lavet 
H. C. Andersen-dæksler bå-
de med digterens profi l og 
med Den standhaftige Tin-
soldat. Og vi har lavet klo-
akdæksler med royalt mo-
nogram til Schackenborg, 
siger Hans Lykke Jensen.

Det var i 1988, Randers 
Jernstøberi kom på norske 
hænder. Det norske selskab 
manglede simpelthen stø-
bekapacitet. Den var der 
så nok af i 2002, og ovnen i 
Randers blev lukket.

- For 20 år siden havde et 
halvt hundrede medarbej-

dere deres daglige arbejde 
her. I dag produceres va-
rerne så i Norge, og vi er et 
salgsselskab med otte med-
arbejdere. En sælger i øst, 
en i vest og vores interne 
sælger Kent Bach. Tillige en 
bogholder, tre mand på la-
geret og så mig som direk-
tør, fortæller Hans Lykke 
Jensen.

Randers Jernstøberi vil i 
øvrigt være på plads i Messe 
C i Fredericia, når Danske 
Kloakmestre slår dørene op 
for Kloakmessen 2014 tors-
dag den 23. og fredag den 
24. januar. 

Pon Equipment A/S
Park Allé 363
2605 Brøndby
Tlf.: +45 7025 2211

Jens Olsens Vej 23
8200 Aarhus N
Tlf.: +45 7025 4411

www.pon-cat.com

Mød os på stand D-3118 

på Kloakmessen i Fredericia 

den 23. -24. januar

For dig der går i dybden

ScanMek 2014 

Fredag og lørdag d. 24. og 25. januar kl. 9-17 på Katkjærvej 5 i Skive

Tag hele familien med til ScanMek 2014. I år har vi ekstra mange nye modeller indenfor alle vore 

kendte mærker. Der er rig mulighed for en fagsnak med kollegaer og maskinspecialister mens un-

gerne boltrer sig og familien hygger sig. Som sædvanlig byder vi på pølser, suppe, øl og vand m.m.

Prøvekør udvalgte modeller, oplev nyhederne og se det kæmpe udvalg i brugtcentret.

Til ScanMek er vi i ekstra godt salgshumør, så der er rig mulighed for at gøre en god handel.

Vi ses!
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Vi har 

mange nye

modeller

denne 

weekend !

Katkjærvej 5, DK-7800 Skive • Kærup Parkvej 12, DK-4100 Ringsted • Tlf. +45 96 147 147

Se meget mere på www.scantruck.dk

Sæt      i kalenderen

24. og 25. januar kl. 9-17

og kør til...ÅBENT HUS!

CO2-udslip

Så smukt kan et ganske almindeligt kloakdæksel tage sig ud. Dette lig-

ger i Løkken. Men de ligger overalt i landet – bare husk at kikke ned!

Direktøren tager et kik over skulderen på Kent Bach, som har været i fi rmaet i adskillige år. Hans Lykke 

Jensen betegner den interne sælger som en ren databank, når det gælder Randers Jernstøberis produkter 

og brøndgods i det hele taget.

Randers Jernstøberi var først 

med at lancere logo-dæksler. 

Oprindelig var det lokale dæksel 

prydet af Randers’ byvåben. I 

dag er det forsyningsselskabet 

Randers Spildevands logo, der 

anvendes.


