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Den økonomiske regulering presser på for lavere omkostninger, og samtidigt er der stigende fokus 
på, hvilken service vandselskaberne leverer. DANVA sætter med konferencen ”Kunder, Krav og 

Kroner” fokus på målsætningerne om lavere omkostninger og levering af det rigtige serviceniveau 
til kunderne. Hvad er det egentlig kunderne ønsker, og hvordan kommer vandselskaberne tættere 

på dette? Samtidigt sætter vi fokus på, hvor der er mulighed for at sikre bedre sammenspil mellem 
ofte modstridende dagsordener om bedre service og lavere omkostninger.  
 

TID INDHOLD – FÆLLES SPOR 

09.00 Ankomst og morgenmad 

09.30 Velkommen v. direktør Carl-Emil Larsen, DANVA 

 Retning for vandsektoren – lavere totalomkostninger og øget fokus på service 

09.40 Økonomisk regulering, fokus på kunderne og status på analyser under forsynings-
strategien v. kontorchef Henrik Kjærgaard, Energi, Forsynings- og Klimaministeriet 

10.20 Pause 

 Kundernes behov – og prioritering i krydsfeltet mellem service og økonomi 

10.40 Prioritering af investeringsprojekter via øget fokus på slutbrugerens produkt  
v. økonomidirektør Henrik Martens, Kalundborg Forsyning 

11.10 Hvordan tænker vi kunder, krav og kroner i ARLA  

v. Vice President, corporate responsibility, Kristian Eriknauer, ARLA Foods 

11.40 Hvordan identificeres kundernes behov – og hvad betyder dette for valg af 
serviceniveau i Storbritannien  

v. Head of public Affairs at Anglian Water Group, Christopher Hayton 

Indlæg holdes på engelsk 

12.20 Frokost til kl. 13.20 

 

Efter formiddagens fælles session deles program i 2 sideløbende spor: 
Spor 1 om kundefokus og service og spor 2 om effektive investeringer i praksis.  

Se program på næste side.   
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TID SPOR 1 - KUNDEFOKUS OG SERVICE 

 Kundernes behov – hvordan og hvorfor? 

13.20 Hvad ønsker kunderne – Ny DANVA undersøgelse, konsulent Dorte Skræm, DANVA 

13.40 Effektiv forsyning til for dig – Ny strategi og konkrete eksempler for det kundeorienterede 

forsyningsselskab v. kundechef Thomas Hopp, FORS 

14.10 Servicering og samarbejde med erhvervslivet – Strategi, serviceniveau og virkemidler v. direktør Niels 

Møller Jensen, Herning Vand 

14.30 Pause 

 Implementering af kundernes behov – og prioritering i krydsfelt mellem service og økonomi 

14.50 Servicemål og strategisk målstyring i praksis v. direktør John B. Christiansen, BIOFOS 

15.15 Oplæg og workshop: Fra kundeværdi til ny adfærd i virksomheden  

v. konsulent Niels Knudsen, Implement   

16.20 Afrunding – Farvel og tak for i dag kl. 16.30 

 

TID SPOR 2 – EFFEKTIVE INVESTERINGER I PRAKSIS 

 Asset Management, bedre tilstandsvurderinger og brug af big data 

13.20 Erfaringer fra benchlearningforløb og DANVA analyser v. seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA 

13.40 Ny tilgang til investeringer og risikostyring i HOFOR  

v. chef for forretningsanalyse og økonomi Rasmus Bohr, HOFOR - TBC 

14.05 Ny metode for tilstandsvurdering skal give bedre beslutningsgrundlag 

v. Lead Strategic Analyst, Kristoffer Breiner Nielsen, Radius Elnet - TBC 

14.30 Pause 

14.40 Brug af big data til bedre vedligeholdelses- og investeringsbeslutninger – nye muligheder for 

vandsektoren v. divisionsdirektør Anders Tvegaard, Orbicon 

 Prioritering af investeringer og brug af business cases 

15.15 Prioritering af investeringer via projektbank v. chef for Asset Management og Forretningsanalyse 

Christian Berthelsen, BIOFOS  

15.35 Model for business cases og erfaringer med implementering og anvendelse  

v. anlægsøkonom Søren Larsen, Aarhus Vand 

16.00 Kan mere systematisk brug af business cases give bedre investeringer – drøftelser 

16.20 Afrunding – Farvel og tak for i dag kl. 16.30 

 

MÅLGRUPPE  
Direktører, planchefer, økonomichefer, kundechefer og andre, der arbejder med investeringer, prioritering, 

effektivisering, kundeinvolvering og hvilken service vandselskaberne skal levere. 

TID OG STED PRIS 

19. juni 2018 - Vandhuset 2.175 kr for medlemmer af DANVA og 2.375 kr for andre 




