
 

 

Forsyningstræf 2016 
Den 4. februar i Vandhuset, Skanderborg 
Den 11. februar i Comwell Roskilde 
 
 

08.30-09.00 Ankomst og kaffe/rundstykker 

09.00-09.10 Velkomst og introduktion, v. DANVA 

09.10-10.10 Rigtige mænd 

Et foredrag om livet før/under/efter programmet ”De Rigtige Mænd” med fokus på sundhed, kost og motion 

fremført med masser af humor og i øjenhøjde 

v. Lindy Aldahl 

10.10-10.30 Ren besked. Hvad sker der i selskabet, når sundhed sættes på dagsordenen? 

v. Karen Klarskov Møller, Aarhus Vand 

10.30-11.00 Pause 

 

11.00-12.00 

Hvor god en service må man yde på vagten uden at blive pådraget ansvar? 

v. Pia Lisbeth Nielsen, MOLT WENGEL Advokataktieselskab 

12.00-13.00 Frokost 

 AFLØB/SPILDEVAND 

Lokale C  

VAND 

Auditorium 

ADMINISTRATION 

Lokale A2 

 

13.00-13.30 

Udnyttelse af spildevand 

som ressource og 

energibesparende 

løsninger        

v. Karin Refsgaard , Kolding 

Spildevand 

13.00-13.20 

Vandtab 

v. Thomas Bo Sørensen, DANVA 

Persondataloven 

Fokus på det professionelle 

vandselskabs håndtering af 

personoplysninger i 2016 

v. Heidi Steen Jensen, HORTEN 

13.20-13.40 

Et anderledes vandsamarbejde  

v. Kitsie Lund, AquaDjurs 

 

13.30-14.00 

Uvedkommende vand i Vrøgum  

Hvordan driftens erfaringer, og 

efterfølgende identifikation og 

analyse af det uvedkomne vand i 

fællessystemet fik flyttet planen 

for separatkloakering 

v. Henriette Jakobsen, DIN 

Forsyning 

13.40-14.00 

Bagsværd Vandværk: Udnyttelse 

og behandling af grundvand i 

byområder 

v. Rasmus Boe-Hansen, Krüger 

14.00-14.30 Pause med te/kaffe og kage 

 Auditorium Lokale A2 

14.30-14.50 Koordineringsplanen 

Spar tid med fælles koordineringsplan for alle vejens interessenter 

v. Jesper Hall, EnviDan 

 

Overvejelser ved indgåelse af 

samarbejder eller 

sammenlægninger 

Med udgangspunkt i DANVA vejl. 

nr. 95 gives et overblik over de 

betragtninger, ejere og brugere af 

vandforsyningsselskaber med fordel 

kan gøre sig i forbindelse med at 

etablere samarbejder eller 

gennemførelse af en hel eller delvis 

sammenlægning. 

v. Søren P. Nielsen, Kim K. Kaiser 

og Charlotte Ørts, EY 

14.50-15.10 Der er guld i marken!  

Det er vore kollegaer i marken, der har nøglen til de rigtige store 

gevinster i forsyningsbranchen – registreringer af driftsdata! 

Indlægget handler om værdien og fremtidsperspektiverne for registrering 

og brugen af driftsrelaterede data i forsyningerne. Indlægget 

belyser hvordan, der kan skabes store værdier ved enkel opsamling og 

brug af driftsdata. 

v. NIRAS 

15.10-15.15 Kort pause  

15.15-15.45 Stikboremaskine 

Et effektivt værktøj – men hvad 

kan den bruges til? Der vil også 

være demonstration af maskinen. 

v. Jacob H. Nielsen, Per Aarsleff,  

Tommy Thuesen, VAM 

 

Visioner for et fyrtårnsprojekt 

Fokus på lækagemanagement og 

de konkrete teknologier og metoder, 

der skal udvikles og afprøves i 

marken.  

v. NIRAS 

 

15.15-16.00 

Klager fra forbrugere 

 - nyt setup for vandselskaber 

v. Thomas Faust Ryborg, Center for 

Klageløsning 

 


