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Mere værdi med innovativ miljøteknologi
•	 Udstyr	til	onlinemåling	og	styring		

af	vandkvalitet

•	 Blødgøringsanlæg	til	drikkevand

•	 Anlæg	til	rensning	af	forurenet		
jord	og	grundvand

•	 Installationer	til	teknisk	vand

•	 Anlæg	til	rensning	af	regn-,	spilde-		
og	overløbsvand

•	 Teknologier	til	det	energiproduce-
rende	renseanlæg

•	 Teknologier	til	klimatilpasning

WATER TECHNOLOGIES

Resourcing the world

Læs mere på www.kruger.dk
Mød os på  
træfpunkt 

1 

Blødgøring af drikkevand
Pelletanlægget på Brøndbyvester Vandværk leverer 
blødgjort drikkevand til HOFORs forbrugere, der 
længe har ønsket mindre kalk i vandet.
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Blødgøring af drikkevand
Pelletanlægget på Brøndbyvester Vandværk leverer 
blødgjort drikkevand til HOFORs forbrugere, der 
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Din digitale  
samarbejdsplatform 

App til iOS og Android 

Har du styr på gravearbejderne? 
Entrepriseportalen er en cloud-baseret digital platform til projektstyring, 
målrettet forsyningsvirksomheder til samarbejde på større offentlige  
anlægsarbejder eller driftsopgaver.

Fokuser på opgaven, slip for papirarbejde 
Kom forbi til en snak om, hvordan du kan optimere dine processer og:
 • Styre online udbud med strukturerede data
 • Optimer sagsgangen med automatiserede processer
 • Afregning af omkostninger og mængder på det enkelte projekt 
 • Integration til GIS system og ERP systemer
 • Asset management via RFID/NFC teknologi

EP Mobile – app til iOS og Android 
 • KS materiale og ‘on the fly’ tilsynsrapporter  
via telefon 

 • Automatisk overførelse af billede til portalen  
med tid, dato og GPS location 

 • Tilpasning af rapporter til projekter

Kontakt os for  
en demonstration
Peter Greenfort  
+45 2230 0801

www.pernexus.com

Mød os på  træfpunkt nr. 2

Følg os på
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LEDER

 Samarbejdet er selve hemmeligheden 
bag, at Danmark er et af de førende  

lande i verden inden for vand.

V i har en ekstrem stærk sammen-

hængskraft i DANVA. Den medfø-

rer, at medlemmerne gennem deres 

tætte samarbejde udvikler vandsektoren i 

fællesskab til gavn for kunderne. 

DANVA har besluttet at have et gennemgå-

ende tema gennem 2018, som hedder: ”Kun-

derne i centrum”. Det gør vi for at arbejde 

målrettet med bevidstheden om, at både 

DANVAs og medlemmernes arbejde i sidste 

ende har til formål at gavne danskerne og 

understøtte det gode liv. Temaet vil komme 

til udtryk på forskellig vis.

Vi har også en ekstrem stærk sammen-

hængskraft i vandbranchen. Den kommer 

til udtryk hver eneste dag i det samarbejde, 

DANVAs medlemmer har med deres leveran-

dører, producenter, rådgivere og udviklere. 

I vandselskaberne er der godt 3.000 ansatte, 

men der er ti gange så mange i den private 

sektor, hvis arbejde er bundet direkte op på 

håndtering af vand. Samarbejdet er selve 

hemmeligheden bag, at Danmark er et af 

de førende lande i verden inden for vand.

Til årsmødet har vi traditionen tro mange 

af samarbejdsparterne repræsenteret i vores 

træfpunkter. Sådan er det også i år, hvor 

der har været stor interesse for at deltage i 

vores årsmøde.   

Vi havde kommunalvalg i november. 

Håndteringen af vand er grundlaget for 

det gode liv og vigtig for samfundet. Vand 

var derfor et naturligt tema i valgkampen til 

kommunalvalget. Nu er byrådene på plads, 

de nye politisk valgte medlemmer af vand-

selskaberne er fundet, så det er tid til at ud-

mønte de gode intentioner fra valgkampen. 

DANVA byder de nye bestyrelsesmedlem-

mer i vandselskaberne velkommen og er klar 

med at tilbyde bestyrelserne både kurser og 

et kodeks for god selskabsledelse. En naturlig 

konsekvens af, at der kommer nye ansigter i 

bestyrelseslokalet hos vores medlemmer er, 

at der også skal ske en udskiftning i DANVAs 

egen bestyrelse. Det sker i forbindelse med 

DANVA Årsmøde i Kolding på generalfor-

samlingen 24. maj. 

På danva.dk kan du læse om kandidaterne 

til bestyrelsesvalget. I skrivende stund ken-

der vi ikke antallet af kandidater, men jeg vil 

gerne sige tak til alle, der stiller op og er med 

til at sikre det betydningsfulde arbejde med 

fortsat at udvikle vandsektoren. 

Jeg vil gerne sige tak til medlemmer og 

samarbejdspartnere for den store opbak-

ning til arbejdet i DANVA. Det er ingen 

sag at være formand for en forening, 

som nyder så stor respekt og som er den 

væsentligste spiller i vandsektoren. Det 

er positivt at opleve, at vi har en ekstrem 

stærk sammenhængskraft i DANVA, så 

vi kan føre vores argumenter frem med 

tyngde over for politikerne til gavn for 

vandselskaberne og deres kunder.

Sammenholdet er selve grundlaget for 

vores resultater.  

Lars Therkildsen,  

formand i DANVA

Din digitale  
samarbejdsplatform 

App til iOS og Android 

Har du styr på gravearbejderne? 
Entrepriseportalen er en cloud-baseret digital platform til projektstyring, 
målrettet forsyningsvirksomheder til samarbejde på større offentlige  
anlægsarbejder eller driftsopgaver.

Fokuser på opgaven, slip for papirarbejde 
Kom forbi til en snak om, hvordan du kan optimere dine processer og:
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VA-banken© - et LE34 produkt 

Det er ikke svært at skifte.
Det er til gengæld svært at håndtere ledningsnettet korrekt, 
når man arbejder i 3 systemer, der taler dårligt sammen.

VA-banken© samler ledningsregistrering, drift, henvendelser og planlægning i ét system. 
Uanset opgaven og 100% på dansk. Udviklet til forsyninger af forsyningseksperter. 

Træf beslutningen. Vi samler og flytter al jeres data. Én licens dækker hele forsyningen. 
Plug and play. Fuld support fra LE34’s erfarne forsyningsteam. 

Kontakt os for at komme i gang. 8820 8788 eller VA-salg@le34.dk



Patenteret SwirlFlow™ mixer

DET MEST ENERGI 
EFFEKTIVE UV SYSTEM 
I VERDENEN
ULTRAAQUA’s patenterede SwirlFlow™ teknologi er en 
revolutionerende metode til at sikre optimal og ensartet 
UV-eksponering for alle patogener, der passerer gennem 
kammeret. Det unikke koncept kombineret med et optimeret 
design giver hydrauliske effektiviteter omkring 90% ved 
alle vandkvaliteter i driftsområdet. SwirlFlow™ teknologien 
er udvilket, designet og produceret i Danmark, og vi tilbyder 
selvfølgelig også lokale service aftaler.

Ring +45 70231020 eller skriv på ultraaqua@ultraaqua.com 
for at høre mere.

DANSKE UV SYSTEMER TIL DRIKKEVAND

Installeret MR3-220SSV til drikkevand i Porvoo, Finland

Reaktor af 316L elektropoleret 
syrefast rustfrit stål

16.000t lampe levetid

ÖNORM Certifiseret
UV sensor

Automatisk rens med in-line motor

Lamper og kvarts kan skiftes uden brug af værktøj

= ULTRAAQUA MR4-220SSV - Lavere er bedre

SPC = Specific Power Consumption - Lavere er bedre

NYHED



Velkommen til Kolding     – Danmarks Designby

Internationalt er Kolding anerkendt 

som Danmarks førende Designby, og 

byen blev i efteråret optaget i UNESCO-

netværket Creative Cities. I den sam-

menhæng har vi igangsat arbejdet med at 

gøre Kolding Kommune til centrum for 

Cirkulær Økonomi, der ligger helt i tråd 

med FN’s Verdensmål. Design indgår som 

et centralt element, for ved at gentænke den 

måde vi designer, producerer, arbejder og 

forbruger, kan vi skabe nye muligheder og 

nye arbejdspladser.

Koldings store styrke er vores campus-

miljø med IBA, UC Syd og hvor både SDU 

og Designskolen er stærke på designud-

dannelser. Vi har Koldinghus og Trapholt, 

museum for moderne kunst og design, 

designbørnehave og meget mere. For ud 

over synligt design, handler det også om at 

designe, altså en måde at arbejde på, hvor 

vi i høj grad involverer brugerne.

Blue Kolding har vundet Danish Design 

Award for deres løsning med opvarmnin-

gen af 83 ungdomsboliger i bydelen ”De-

sign City” med energien fra spildevand. 

Boligerne er et tydeligt eksempel på den 

kraftige vækst, der har præget Kolding de 

VELKOMMEN

ÅRSMØDEAVISEN   20188



Velkommen til Kolding     – Danmarks Designby

VELKOMMEN

seneste år. For væksten betyder, at der er 

rift om attraktive boliger. 

Et af de nyeste projekter er 61 bynære 

lejligheder i Bypark Øst. Mange konsortier 

bød ind, så vi får boliger i arkitektonisk høj 

kvalitet, meget attraktivt i grønne omgi-

velser, men stadig som en del af bymidten. 

Byparken som en grøn oase er også en vigtig 

brik i klimatilpasningen af Kolding midtby. 

Et regnvejrsbassin skal bidrage til at undgå 

oversvømmelser i området samt i Koldings 

kloakker. Planen med regnvejrsbassinet er 

dog ikke kun at forhindre oversvømmel-

ser. Det er også at skabe en park med mere 

natur, vandløb, blomstereng og forskellige 

muligheder for opholdssteder for borgerne.

Kolding Kommune og vores samarbejds-

partnere forsøger i høj grad at designe løs-

I 2018 FEJRER KOLDING OG  
KOLDINGHUS 750-ÅRS JUBILÆUM. 

ningerne i samspil med og for vores borgere 

og virksomheder.

Jeg ønsker alle deltagere et rigtig godt 

årsmøde i Kolding.  

Jørn Pedersen, borgmester i Kolding

 Ud over synligt design, 
handler det også om at 
designe, altså en måde at 
arbejde på, hvor vi i høj 
grad involverer brugerne.
Jørn Pedersen
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Mød os på

TRÆFPUNKT 5
Til en snak om:

  - Opkrævning
 - Procesoptimering

  - Forbedring af jeres 
 cashflow

 - God behandling af 
jeres kunder

salg@collectia.dk

77 30 14 80

Opkrævning  - Ét skridt på vejen 
mod en sundere økonomi
At få betaling for sine ydelser er altafgørende for at drive en sund forretning og sikre virksomhedens 
udvikling. Desværre oplever de fleste virksomheder betalinger, der udebliver.

Collectia er en moderne IT-virksomhed med speciale i opkrævning og håndtering af kunder, der ikke 
betaler. Vi kan håndtere hele eller dele af opkrævningsprocessen, som vil blive skræddersyet efter 
jeres behov med fokus på en professionel kundehåndtering.

Brugervenlige og online-
tilgængelige sagsportaler gør 
hele opkrævningsprocessen 
nem og gennemskuelig for jer 
og jeres kunder.

Om gælden skal indfries via 
overførsel igennem Mobile-
Pay, SMS-betalingslink,  
bankoverførsel eller noget helt 
andet, er op til betaleren selv 
at bestemme. Derfor adopteres 
de nyeste teknologier for at 
kunne tilbyde den bedste 
service.

Ved brugen af machine 
learning, kunstig intelligens og 
behandling af big data, leverer 
vi en effektiv og situations-
bestemt opkrævning, der ikke 
ses hos traditionelle
inkassofirmaer.

Er I udfordret af betalinger, der udebliver, eller har I brug for hjælp til at 
forbedre jeres cash-flow? Så kontakt os endelig. Vi vil med glæde tage et 
uforpligtende møde omkring, hvordan vi kan hjælpe jer og jeres virksomhed.

Læs mere på www.collectia.dk

Online platforme Digital betaling Intelligent opkrævning

Uforpligtende møde

Collectia
- henter dine penge hjem

Opnå høj forsyningssikkerhed og sikker  
drift gennem optimering af interne processer
Beslutningstagerne i forsyningsselskaberne 
har høj forsyningssikkerhed og sikker 
drift som topprioritet. Herefter følger 
omkostningsreduktioner og lavere takster. Dette 
slår en undersøgelse foretaget af Pluss og EY i 2017 
fast. 

Hvordan sikrer I som forsyningsvirksomhed 
en høj forsyningssikkerhed og sikker drift, og 
hvordan imødekommer I besparelseskrav og 
effektiviseringspres som følge af reguleringer?

Med en standardløsning til forsyningsbranchen får 
I helt styr på forbrugsafregning, drift og økonomi 
og kan imødekomme krav om effektiviseringer af 
den daglige drift, forsyningssikkerhed og service.

EV Forsyning er en standardløsning til 
forsyningsvirksomheder, der optimerer interne 
arbejdsgange og gør økonomistyring nemt. 
Løsningen understøtter alle dele i forsyningen 

lige fra forbrugsafregning til økonomistyring og 
ledelsesrapportering.  

Med EV Forsyning får du mere end bare et system. 
Du får en enestående mulighed for at indgå i et 
fællesskab med andre forsyninger, som gør, at den 
enkelte forsyning sparer penge, får færre systemer 
og færre snitflader. 

Har jeres forsyning behov for en løsning, der 
strømliner interne processer og som samtidig 
er udviklet på baggrund af best practice i 
forsyningsbranchen? Kontakt os for at høre mere 
om jeres muligheder.

Kontakt
Morten Rask Thomsen
Markedschef
Tlf: 3037 3311
E-mail: mrt@elbek-vejrup.dk el

be
k-

ve
jru

p.
dk
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Digitalisering fremtidssikrer jeres forsyning, så I arbejder 
effektivt og sparer tid og penge. 

Mange år med forsyningssektoren har givet os unik  
for retnings indsigt, så vi kan tilbyde skræddersyede  
løs ninger, der understøtter netop jeres arbejde  
med data. 

Mød os på Træfpunkt 7 til en snak om:
  Samarbejdsportaler
  Kontraktstyring
  Projekthåndtering
  HR-håndtering
  Persondataforordningen
  Digital dagsorden
  Elektronisk underskrift

DocuNote er IntraNotes bidrag til god forsyning.

  7026 9500       www.intranote.dk

Har I helt styr på  
EU’s persondata forordning? 

Er I nogenlunde med?  

Eller aner I ikke, hvad I skal stille op?

Uanset hvor I er i processen, er DocuNote 
uundværlig til at holde styr på persondata. 
Med GDPR- ledelsesværktøjet fanges I ikke 
pludselig i at behandle persondata forkert.

Kender du vores

GDPR-
ledelsesværktøj? 

Vil I FORSYNES med digitalisering? 

Danva-ann.indd   1 20/04/2018   11.06



EG  www.eg.dk

Fremtidssikrede og 
fleksible it-løsninger
til forsyningsbranchen

 Branchespecifik løsning til afregning 
 af vand og vandafledning

 Administration og afregning baseret 
 på Microsoft Dynamics 365 

 Branchetilpasset Business  
 Intelligence, rådgivning og services

 Digitalisering og strømlining af alle 
 profitskabende led i værdikæden 

 Sætter kunden i centrum og  
 understøtter alle forsyningsarter



Forandringer kan give krusninger i vandoverfladen
Giv dit vandselskab en rådgiver, som kender branchens udfordringer og forsyner dig med nye muligheder. Vi hjælper 
med at skrue på hanerne og omstille til en mere værdiskabende, effektiv og fremtidssikret forsyning. 

Vi rådgiver også om:
·  Persondataforordningen - herunder sikring af data
·  Effektivisering og automatisering af processer
·  Anlægsstyring

Find os på træfpunkt 10.

VANDKVALITETEN ER FREMRAGENDE 
OG FORSYNINGSSIKKERHEDEN I TOP, 
MEN HVAD MED ADMINISTRATIONS-
OMKOSTNINGERNE?

Sonlinc tilbyder effektive 
forretningsprocesser, 
stordriftsfordele og 
outsourcing til 
forsyningsselskaber, 
der vil være med 
i verdenseliten.
www.sonlinc.dk

Forsyning i system
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ÅRSMØDE 2018
DANVA afholder generalforsamling og årsmøde på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

På DANVAs generalforsamling skal der gennemføres valg af bestyrelsesformand samt valg af øvrige 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til DANVAs bestyrelse. Valgene gennemføres i henhold til 
DANVAs vedtægter, sidedokumenter og forretningsorden for generalforsamlingen. Dokumenterne 
samt opstillingslister findes på DANVAs hjemmeside.

På DANVAs hjemmeside kan I løbende holde jer opdaterede omkring årsmødet.  
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Else Sømod, tlf. 8793 3516 eller es@danva.dk. 

Vi glæder os til at se jer i Kolding.

Torsdag den 24. og fredag den 25. maj 2018 

POLITIK / DIALOG / WORKSHOPS / INSPIRATION

DAGSORDEN  
Generalforsamling: 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år
3.  Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 2017 til godkendelse
4.  Indkomne forslag
5.  Fastsættelse af kontingent 2019 via. portionspris og kontingentpris
6.  Fastsættelse af VUPD-bidrag for 2019
7.  Fastsættelse af årligt honorar til bestyrelsens formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer
8.  DANVAs strategi 2016 – 2020
9.  Valg af formand for bestyrelsen
10.  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
11.  Eventuelt
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PROGRAM: DANVA Årsmøde 2018

TORSDAG DEN 24. MAJ
 09.30 Åbning af træfpunkter

 10.00  Åbning af årsmødet 
v. bestyrelsesformand Lars Therkildsen, DANVA og  
kommunaldirektør Thomas Boe, Kolding Kommune

10.20  Generalforsamling

 13.00 Frokost blandt træfpunkter

14.00  Årsmødetale 

14.30   Kunderne i centrum – debat 

15.30   Pause blandt træfpunkter

16.30- Ungdommen og mærkesagerne   
17.15    – hvad mener frem tidens kunder?  

v. Studenterhus Aarhus 

17.30- Sessioner i flere spor om aktuelle emner 
18.15   1. Speed indlæg – VUDP projekter
   2. Ny i bestyrelsen v. Hannah Scheel Andersen, DANVA 

3.   Er kunderne gidsler af vore principper? Debat om  
branchestrategi for håndtering af medicinrester i  
spildevandet v. direktør Tommy Mostrup, Hjørring 
Vandselskab

  4.  Kampen om fremtidens arbejdskraft – branchekam-
pagne v. Lars Fischer

  5.  Regeringens forsyningsstrategianalyser v. MFVM og 
EFKM. Analyserne omfatter bl.a. faktisk niveau for 
forsyningssikkerhed og samfundsøkonomisk hensigts-
mæssigt forsyningssikkerhedsniveau samt analyser af 
forretning og investeringer i vand- og spildevands-
sektoren

 19.00 Velkomstdrink med efterfølgende festmiddag
   Underholdning v. Michael Falch 

KUNDERNE I CENTRUM

FREDAG DEN 25. MAJ
09.00  Vand, værdi og adfærd 

Oplæg om kundeadfærd og 
værdiopfattelse, når rent vand 
opfattes som en selvfølge v. di-
rektør, PhD og adfærdsstrateg 
Mikkel Holm Sørensen, /KL.7

 10.00 Pause blandt træfpunkter 

 11.00  Scener fra et vandselskab  
Klods-Hans for viderekomne 
spiller situationer fra hverdagen 
– omdrejningspunktet er kom-
munikation med borgere/
kunder/forbrugere og  
de genvordig heder, der 
kan opstå, når forskel-
lige forståelser støder 
sammen

 12.00  Det rene vand  
Mennesker er  
hvirvler i strømme  
af vand v.  
for fatter, Tor  
Nørretranders 

 13.00  Frokost

Ændringer kan forekomme.  
         Programmet opdateres løbende  
på www.danva.dk

Vandselskaberne sikrer danskerne det gode liv. Det be-
lyser vi i 2018 med det gennemgående tema ”Kunderne 
i centrum”. Medlemmernes indsats er helt afgørende for 
folkesundhed, miljøbeskyttelse og værn mod oversvøm-
melser.

Samfundet bevæger sig stadig mere i en retning, hvor 
individet søger større indflydelse på egne beslutninger i 
tilværelsen, hvilket nogle gange kan være på bekostning 
af hensynet til fællesskabets bedste. Individuelle løsnin-
ger kommer ganske enkelt til at fylde mere i fremtiden. 
Da vandselskaberne afspejler det omgivende samfund, 
så vil den tendens også vise sig i vandsektoren.

Ved at sætte fokus på kunden, kan vi belyse, hvad 

det er, forbrugerne forventer af vandselskaberne i 
fremtiden. Er det flere individuelle løsninger, der står 
øverst på dagsordenen ude i hjemmene f.eks. efter-
spørgsel på regnvand til tøjvask og toilet i boligen eller 
renseløsninger på matriklen? Det er vandselskaberne, 
der har kontakten til slutbrugerne, men den viden, som 
kan samles fra kunderne, kan være med til at give en 
pejling af, hvordan foreningen støtter vandselskaberne 
i fremtiden.

DANVAs medlemmer sikrer det gode liv for danskerne. 
Kvaliteten af indsatsen er en stor del af rygraden i sam-
fundets infrastruktur, og dialogen med kunderne om  
deres ønsker, sikrer DANVA endnu større politisk tyngde.



HYDRUS
ULTRALYDSVANDMÅLER
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Det bedste valg for fremtiden

EGENSKABER
   Godkendt til drikkevand
   Udført i robust messing 
   Dobbelt radio til Drive-By og netværk 
   16 års batterilevetid 
   IP68 for brøndmontage 
   Lækagedetektering 
   Dokumentation for vandtemperatur















AARSLEFF STRØMPEFORING
- SPAR PÅ RESSOURCERNE OGSÅ NATURENS

Hos Aarsleff har vi gode erfaringer med at 

indtænke klimatilpasning, når vi foretager en 

rørfornyelse af underjordiske afløbssystemer 

for spilde- og regnvand. 

Renovering med No-Dig…

Selve rørfornyelsen foretager vi typisk med 

opgravningsfrie metoder – de såkaldte No-Dig-

metoder. 

En af metoderne, som vi selv har udviklet, er 

strømpeforing. Strømpen fremstiller vi på vores 

egen fabrik i Danmark efter specifikke mål 

og dimensioner. Vi fremstiller i alle længder, 

dimensioner og godstykkelser. Strømpen kan 

sammensyes, så ledningsstræk med forskellige 

dimensioner kan fornyes i én arbejdsgang. Vi 

kan på den måde forny adskillige hundrede 

meter ad gangen.

Aarsleff rørfornyer fra A til Z

Hos Aarsleff påtager vi os store rørfornyelser 

– offentlige såvel som private – af for eksem-

pel hovedledninger, stikledninger, tilslutninger 

mellem hoved- og stikledninger samt brønde.

www.aarsleff.com

Tænk klimatilpasning, når du fornyer dine rør
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JURIDISK EKSPERT 
LOREM IPSUM
Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder. 
Dermed kan der afsluttes uden løse ender, og de kan optimeres fra oven af at formidles stort 
uden brug fra presse. I en kant af landet går der blandt om, at de vil sætte den over forbehold 
for tiden. Der indgives hvert år enorme strenge af blade af større eller mindre tilsnit. I denne 
afdeling finder man blandt andet som en om håndtering af samme grund. 

Det går der så nogle timer ud, hvor det er indlysende, at virkeligheden bliver tydelig 
istandsættelse. Det er opmuntrende og anderledes, at det er dampet af kurset i morgen. 
Der indgives hvert år enorme strenge af blade af større eller mindre tilsnit. I Politik handler 
som bekendt ligeså meget om at tale, som at stå frem for tiden. Det, hvor det er indlysende, 
at virkeligheden bliver tydelig istandsættelse. Det er opmuntrende og anderledes, at det 
er dampet af kurset i morgen. Der indgives hvert år enorme strenge af blade af større eller 
mindre tilsnit. I denne afdeling finder man blandt andet som en om håndtering af samme 
grund. Politik handler som bekendt ligeså meget om at tale.

Det går der så nogle timer ud, hvor det er indlysende, at virkeligheden bliver tydelig 
istandsættelse.

Kontakt Navn Navnsen for yderligere information på 
tlf. 3330 4722

HOLD AF VAND.

Vandsektoren opererer i et komplekst felt mellem offentlig regulering 
og privat virksomhed. Vores eksperter er hver dag med derude, hvor 
vandets jura skal fungere. Det giver os indsigt og overblik. Og det 
giver dig stærke løsninger, der holder vand. Nu og på lang sigt.

Find din advokat på horten.dk

En dag på kontoret for  
Louise Meier, Orbicon

Louise Meier fra Orbicon er sammen med en kunde taget
ud for at inspicere et regnvandsbassin, der har fået rigeligt 
med vand. Hun går måske ikke gennem ild, men gerne 
gennem vand for at finde den gode løsning – for kunden 
og for klima, miljø og mennesker.
 
Hos os møder du faglige ildsjæle, der elsker at se ud
fordringer blive til færdige løsninger, som gavner kunden, 
miljøet og samfundet omkring os.
 
I Orbicon kan du arbejde som rådgiver inden for bl.a. miljø, 
byggeri, forsyning og klimatilpasning.

Se mere på orbicon.dk/karriere og    

Vi går gennem 
vand for vores 
kunder
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Erfarne  
specialister med  

branchekendskab

Et stærkt  
samarbejde mellem  

forsyningsselskaber i  
Region Syddanmark
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TRÆFPUNKT 16

Vandværksvej 7
5000 Odense C
Tlf. 63 13 23 20
www.samaqua.dk
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Shared er et fælles serviceselskab, som med afsæt i 
fælles indkøb løser en række opgaver og serviceydelser 
for forsyningsselskaber.

Tre forsyningsselskaber, Syddjurs Spildevand, Favrskov Forsyning og Aarhus Vand, 
er gået i samarbejde om et fælles serviceselskab, som løser en række opgaver og 
ydelser, og som kommer alle til gode både økonomisk og fagligt.

Skal jeres forsyningsselskab også være med i 
et samarbejde, der giver jer fl ere kompetencer 
– og besparelser i den daglige drift?

Bliv en del af et 
stærkt samarbejde

Shareds vision er at at inspirere, udvikle og drive et professionelt sam-
arbejde, som forbedrer de deltagende selskabers processer og resultater. 
Formålet med Shared er gennem samarbejde at skabe merværdi og øko-
nomisk effektivisering for de deltagende selskaber.

Vil du vide mere om fællesskabet
Vi kommer gerne ud og fortæller om fordelene ved at 
være med i fællesskabet. Har I kaffen, tager vi rundstykker/
kage med til et uforpligtende møde. Kontakt direktør 
Therese Bonney på tlf. 8947 1400 eller mail: TBO@shared.dk. 

Shared tilbyder at udarbejde en uforpligtende/gratis businesscase for jeres 
forsyningsselskab. Tendensen er,  at forsyningsselskaber kan 
hente 30-50 % besparelser på udvalgte områder.
 
Som noget nyt kan vi tilbyde jer et prøvemedlemskab, 
hvor I får mulighed for at at være med i et udbud med 
Shared, inden I træffer det endelige valg om eventuelt 
fremtidigt samarbejde på indkøbsområdet.

VI SAMARBEJDER – DET 
GIVER VÆRDI FOR KUNDERNE:

”Shared bidrager til økonomisk effek-
tivisering og skaber merværdi for 
ejerne gennem rationel samdrift og 
ved at løse opgaver og levere ydelser 
på et højt kvalitetsniveau. Aftagerne 
af ydelserne skal alene betale kost-
pris for de ydelser, der leveres.”

Lars Schrøder, 
Direktør 
Aarhus Vand

”Der er opgaver, der løses bedre i 
større sammenhænge, og vi kan der-
for høste fordele ved at gå sammen 
med andre om fx indkøb. Ikke mindst 
kvalitetssikring af vores udbud, da 
udbudsreglerne bliver mere og mere 
komplicerede.”

Søren Lynge Petersen, 
Direktør 
Syddjurs Spildevand

”I fællesskab opnår vi stordriftsfordele, 
vi ikke kan opnå alene. Når vi profes-
sionaliserer og centraliserer udbuds-
processen, får vi frigivet ressourcer, 
som kan anvendes på vores kerne-
aktiviteter. Det er sund fornuft og 
giver værdi for vores kunder.”

Jakob Juhl, 
Direktør 
Favrskov Forsyning

Læs mere om Shared A/S 
på www.shared.dk 

Følg os på LinkedIn
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Mød os på vores 
stand på DANVA 
Årsmøde 2018… 
… og få en snak med vores revisorer og rådgivere om 
de emner, som berører din vandforsyningsvirksomhed 
lige nu.
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team spirit
sustainable

ambitious

Nordisk styrke

Engagerede medarbejdere og løbende 
produktudvikling har sikret Ulefos en 
position som markedets førende 

leverandør til VA-branchen. Med  
fokus på kvalitet, sikkerhed og miljø 
sikrer vi bæredygtige løsninger med 
lang levetid. 

Vi er stærke på vand! Når dette er  
vigtigt for dig bør du vælge Ulefos.

Mød Michael og Søren der står klar på 
træfpunkt 18 med vores nye butterfly-
ventil DN150, rådgivning og en snak 
om dit næste VA projekt! 

Michael Ankersen Søren Lykke Andersen

Mød os på vores 
stand på DANVA 
Årsmøde 2018… 
… og få en snak med vores revisorer og rådgivere om 
de emner, som berører din vandforsyningsvirksomhed 
lige nu.
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SPILDEVAND

 Jeg er glad for, at 
DANVA har lyttet til med-
lemmerne og er gået ind  
i sagen, så vi kan opnå 
begavede løsninger, der 
er miljøvenlige og økono-
misk bæredygtige.
 
Niels Møller Jensen,  
direktør i Herning  
Vand A/S

OM PROJEKTET

MEREFF er et samarbejde mellem 
Herning Vand, Teknologisk Institut, 
DTU, Krüger, Aarhus Universitets-
hospital, Hillerød Forsyning og 
DNV Gødstrup. Det bygger oven 
på konsortiets første projektet 
MERMISS, der havde til formål at 
undersøge, hvor det har miljømæs-
sigt størst effekt at rense spilde-
vandet for medicinrester. MEREFF 
lægger sig i forlængelse af den 
øgede internationale bekymring 
for, hvad lægemidler forårsager  
af skade i vandmiljøer, herunder 
drikkevandet.

Projektet er støttet af MUDP.

INTRO
DANVA holdt i december 
2017 en workshop, hvor 
deltagere fra spildevands-
selskaber med hospitaler 
i oplandet drøftede pro-
blemstillingerne vedr. me-
dicinrester i spildevand og 
gav input til DANVAs initia-
tiver på området. På denne 
baggrund er sat en række 
aktiviteter i gang, bl.a. de-
bat om emnet på DANVAs 
årsmøde samt et møde 
med Danske Regioner.
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SPILDEVAND
TEKST: JESPER WITH, JOURNALIST

 Herning Vand fjerner  
medicinrester fra spildevandet
I Herning sætter kommune, region og Herning Vand nu gang i et storskala-projekt, der skal 
dokumentere, at det giver bedst mening at rense spildevandet på det kommunale renseanlæg 
fremfor på sygehuset. DANVA støtter projektet, da man ønsker at finde frem til de løsninger,  
der giver mest miljø for pengene. 

K ommunerne stiller krav til de nye 

supersygehuse om at rense spil-

devandet for medicinrester. Nu 

er spørgsmålet så, hvor man bør rense? 

Når 96 % af lægemidlerne ender i toilettet 

hjemme i private husholdninger, giver det 

god mening at rense på det kommunale 

renseanlæg fremfor på sygehuset. 

Det mener man i Herning, hvor et nyt pro-

jekt på renseanlægget skal dokumentere, at 

man ved hjælp af MBBR-teknologien kan 

reducere indholdet af lægemidler i anlæggets 

udløb betragteligt og til en pris, som gør det 

muligt at behandle langt større vandmæng-

der, end der udledes fra sygehusene. På den 

måde vil man forhindre langt flere uønskede 

stoffer i at nå ud i vandmiljøet sammenlignet 

med rensning direkte ved et sygehus. 

Forsøget sættes i gang oven på erfarin-

gerne fra et tidligere projekt i Herning, hvor 

man har renset for medicinrester ved hjælp 

af en hybrid løsning, der kombinerer aktiv 

slambehandling med forsøg med MBBR 

som efterpolering. Resultatet var særdeles 

lovende, og derfor er man nu klar til at rense 

langt større vandmængder med samme 

MBBR-teknologi, der er introduceret af Krü-

ger A/S. Teknologien tilføjes det eksisterende 

renseanlæg efter sidste behandlingstrin, dvs. 

efter efterklaringstankene. Første forsøg 

viste, at eksempelvis det svært nedbrydelige 

stof diclofenac blev fjernet helt, ligesom en 

række andre svært nedbrydelige stoffer også 

blev helt eller delvis nedbrudt.

”Teknologien er en lille skalerbar add-on 

til vores eksisterende renseanlæg, og derfor 

er løsningen også økonomisk overkommelig. 

Jeg tror på, at vi kan dokumentere, at det 

også virker i stor skala. Jeg er glad for, at 

DANVA har lyttet til medlemmerne og er 

gået ind i sagen, så vi kan opnå begavede 

løsninger, der er miljøvenlige og økonomisk 

bæredygtige”, siger direktør i Herning Vand 

A/S, Niels Møller Jensen. 

Grønt lys fra Miljøstyrelsen
Projektet hedder MEREFF (Miljøeffektiv 

rensning af afløb fra renseanlægs effluenter) 

og skal bl.a. vise, at det er muligt at fjerne 

medicinrester effektivt alene med biologisk 

rensning under virkelige forhold – det vil 

sige med de naturlige variationer i fx kon-

centrationer og temperaturforhold. Det vil 

være en stor miljøgevinst at undgå brug af 

ozonering og aktivt kul.

En af udfordringerne ved at beslutte, om 

der skal renses på det kommunale rense-

anlæg eller ved sygehusene, er lovgivnin-

gen om, at der skal renses ved kilden. Men 

Herning Kommune, Region Midtjylland 

og Herning Vand har i en fælles ansøgning 

til Miljøstyrelsen fået det svar, at styrelsen 

ikke vil spænde ben for at afsøge forskellige 

muligheder for at finde den bedst mulige 

renseløsning. 

”Dermed kan vi etablere teknologien og 

gennemføre det planlagte projekt. Vi mod-

tager spildevandet fra det kommende super-

sygehus i Gødstrup gennem en nyetableret 

4 km lang spildevandsledning og renser det 

sammen med det øvrige spildevand,” siger 

Niels Møller Jensen.

Mest mulig miljø for pengene
DANVA bakker op om projektet i Herning, 

da man ønsker de samfundsmæssige inve-
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DELTAG I DEBATTEN

På DANVAs årsmøde kan du del-
tage i sessionen ”Er kunderne gids-
ler af vore principper? Debat om 
branchestrategi for håndtering af 
medicinrester i spildevandet” tors-
dag 24. maj klokken 17.30–18.15.

steringer, der giver mest mulig miljø for 

pengene. 

”Kommunerne har været i vildrede med, 

hvordan kravene skal lyde. Nu er der ved at 

være nye teknologier klar, som gør, at vi kan 

løfte opgaven på en smartere og mere sam-

fundsøkonomisk hensigtsmæssig måde,” 

siger Helle Katrine Andersen, der er afde-

lingschef i DANVA. 

Loven siger, at der skal renses ved kilden, 

og i 2011 indskærpede daværende miljø-

minister Karen Ellemann, at kommunerne 

skal være opmærksomme på deres ansvar. 

”Vi vil gerne udfordre, hvad kilden er. For 

når 96 % af medicinresterne udledes i spil-

devandet fra private husholdninger, så kan 

man vel ikke sige, at hospitalerne alene er 

kilden. I fremtiden vil vi som følge af EU’s 

Vandrammedirektiv højst sandsynligt op-

leve krav til udledninger fra renseanlæg for 

nogle af de medicinstoffer, der i dag tilføres 

renseanlæg med husspildevandet, og så skal 

vi alligevel investere i ny teknologi på rense-

anlæggene. Nu har vi fået ny grøn teknologi, 

der kan rense til fornuftige priser, og derfor 

giver det god mening at afprøve rensning i 

stor skala på et kommunalt renseanlæg,” 

siger Helle Katrine Andersen. 

Renser på miljøfremmede stoffer 
MBBR-teknologien udnytter en biofilm-tek-

nologi, hvor bakterier vokser på plastbærere, 

som befinder sig i spildevandet, og nedbryder 

de miljøfremmede stoffer.

”Fordelen ved at rense på centralrensean-

læg er, at vi renser på store vandmængder. 

Alle de stoffer, der kan omsættes biologisk, 

bliver omsat, så vi får fjernet meget mere. I 

MERMISS-projektet – forløberen til MEREFF 

– målte vi rigtig god fjernelse i et mindre 

pilot anlæg på Viby Renseanlæg ved Aarhus. 

Herning bliver i større skala, og her får vi 

mulighed for at optimere designet, hvilket 

er ekstremt vigtigt, da vi i denne applikation 

skal kunne behandle store vandmængder,” 

siger Christina Sund, der er forretningsud-

vikler hos Krüger. 

Hun fortæller, at det drejer sig om at opti-

mere selve driften af de poleringstrin, hvor 

medicinrester fjernes. I to reaktorer renser 

man for lægemidler i udløbet fra rensean-

lægget. Her er vandet meget tyndt, og der 

er ikke mad nok til sunde bakterier. I en 

tredje reaktor, som er ’offline’, modtager 

bakterierne derfor et lille energitilskud fra 

råspildevand. De tre reaktorer er i rotati-

onsdrift, hvilket sikrer aktive bakterier og 

derved en effektiv omsætning af medicin-

rester og miljøfremmede stoffer.

  ”MEREFF projektet er et poleringstrin, 

der bl.a. skal vise, hvor kort tid vi kan køre 

med energitilskud fra råspildevand, for 

jo kortere tid med energitilskud, jo større 

volumen vand kan vi rense pr. time,” siger 

Christina Sund.

Billigere og større miljøeffekt
Investering og driftsomkostninger vil cirka 

være det samme, om man kun renser ho-

spitalets udløb eller om man installerer 

poleringsprocessen på udløbet fra det kom-

munale renseanlæg. Spildevandsvolumen 

fra hospitaler udgør normalt kun få pro-

center i forhold til mængden af spildevand 

til det kommunale anlæg, og derfor bliver 

det langt dyrere at rense på hospitalet pr. 

liter renset vand. 

Stofmængden, som potentielt fjernes 

på hospitalet, er forholdsvis beskeden, fx 

fjerner et hospitalsanlæg med en kapacitet 

på 150.000 m

3

 pr. år cirka 60 g diclofenac 

om året. Efterbehandling på et typisk mel-

lemstort kommunalt renseanlæg med en 

kapacitet på 10 millioner m

3

 pr. år fjerner 

cirka 3.600 g diclofenac om året. Miljøge-

vinsten ved den centrale løsning er derfor 

uomtvistelig.  

 Vi vil gerne udfordre, hvad kilden er. For når 96 % 
af medicinresterne udledes i spildevandet fra private 
husholdninger, så kan man vel ikke sige, at hospitalerne 
alene er kilden.
 
Helle Katrine Andersen, afdelingschef i DANVA

SPILDEVAND

ÅRSMØDEAVISEN   201828

VÆRDISKABENDE RÅDGIVNING BASERET PÅ DYB INDSIGT 
I VANDSEKTORENS RAMMEBETINGELSER

MØD OS PÅ TRÆFPUNKT 19

www.dlapiper.dk  |  DLA Piper Denmark

DLA Piper er et globalt advokatfirma med kontorer i mere end 40 lande i Nord- og Sydamerika, Europa, 
Mellemøsten, Afrika, Asien og Stillehavsområdet og kan således levere juridisk rådgivning i hele verden.
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— 
Sikker vandforsyning  
Udnyt digitalisering til forbedret drift

Med ABB Abilityløsninger udnytter du digitaliseringens fordele til at forbedre 
drift, optimere vedligehold og reducere omkostninger – uden at gå på kompromis 
med sikkerheden. Eksempelvis løsning med smart sensor, hvor driftsforstyrrelser 
opdages før nedbrud indtræffer.  www.abb.dk
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HOLDBARE LØSNINGER 

Den danske vandsektor er en finmasket reguleret sektor, hvor vandselskaberne skal balancere hensyn til 
miljø, forsyningssikkerhed og økonomisk effektivitet.

Vi har særlig specialistviden om vandsektoren med baggrund i mange års erfaring med rådgivning inden
for netop denne sektor og rådgiver på daglig basis vandselskaber om alle forhold, som vandselskaberne 
aktuelt er i berøring med.

Mød os til DANVA Årsmøde 2018 på træfpunkt nr. 22.

www.energiogmiljo.dk | post@energiogmiljo.dk



Fremtidens forsyning sikrer 
vi gennem strategiske 
partnerskaber
I NIRAS har vi en ambition om at være vand- og forsyningsbranchens mest 
spændende og nyskabende samarbejdspartner.

Vi har 250 eksperter inden for vandkredsløb og multiforsyning, der arbejder for at sikre 
rent drikkevand og sanitet, klimatilpasning med merværdi, bæredygtige byer og samfund 
samt grønne og energieffektive løsninger til energiforsyning. 

Vores erfaring er, at de mest værdiskabende løsninger bliver til igennem partnerskaber 
– her er fem udvalgte eksempler:

• LEAKman: Verdens bedste løsninger til vandtab og drikkevandsdistribution 
• Rehab-IT: Revolutionerende værktøj til asset management og renoveringsplanlægning
• DRAINman: Nybrud på uvedkommende vand – en ny, dansk styrkeposition er på vej
• Blødgøring: Drikkevand blødgøres på Danmarks største vandværker og optimeres via 

parallelle forskningsstudier
• Vandpartner: LEAN- og partneringprocesser for renovering af ledningssystemer løftes 

til nye højder

Mød os på træfpunkt nr. 23. 
Vi ser frem til at høre om din 
vision for fremtidens forsyning

www.niras.dk
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Udnyt den fulde værdi af dine data
Nyt analyseværktøj til intelligent vandmåling 

Data fra dine intelligente målere kan bruges til meget mere end præcis fakturering.  
Med Kamstrups nye analyseplatform og systemerne Water Intelligence og Incidents  
får du mulighed for at omdanne dine målerdata til viden, du kan handle på. 

Water Intelligence giver dig et unikt overblik over dine forskellige distrikter med detaljeret 
information om vandtilførslen, forbruget og vandspildet. Du kan følge udviklingen tæt, 
målrette din indsats og reagere med det samme, når vandspildet øges i et område. 

Læs mere på: kamstrup.com/waterintelligence

A

B
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A CB



Borgernes værdier og holdninger er vigtige, når vi skal finde de 
bedste tværfaglige løsninger i et lokalområde. Den lokale ånd skal 
leve videre efter projektets afslutning. 

Derfor inddrager Sweco gerne borgerne tidligt i forløbet og skaber 
lokal forankring og merværdi i projekterne, som fx i udviklingen af 
Kolding Bypark og Strandøre Skybrudsplan.

Mød Sweco på TRÆFPUNKT 25 og hør mere om, hvordan vi arbejder 
med disse og mange andre projekter.

Vi SKaBeR løSNiNgeR 
MeD UDgaNgSPUNKT i 
BoRgeRNeS DagligDag

læs mere om vores projekter og ydelser på www.sweco.dk.
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Rehab-IT er det nye samlende portalværktøj, der giver forsyningen 
mulighed for at udnytte al viden inkl. relevante tekniske og økono-
miske data iprioriteringen af fornyelsesprojekter og aktiviteter i hele 
ledningsnettet.

Vi gennemfører analyser af ledningernes nuværende og fremtidige 
tilstand samt cost benefit beregninger baseret på totex-principper. 
Rehab-IT giver forsyningerne mulighed for at analysere og progno-
sticere udviklingen i tilstand, økonomi og serviceniveauer.

Rehab-IT er udviklet af:

i samarbejde med Aarhus Vand, VandCenter Syd og HOFOR

&

ehab-IT

Få et solidt beslutningsgrundlag og kontakt 
Mads Uggerby på mau@envidan.dk eller 
+45 42 12 54 72 for at høre mere om dine 
muligheder med Rehab-IT.



TEKST: PLUSS OG KARSTEN BJØRNO, DANVA
KUNDER
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 Vandselskaberne vil være bedre 
til at skabe værdi for kunderne
DANVA har under overskriften ”Kunderne i centrum” igangsat et projekt bl.a. indeholdende  
en interviewundersøgelse, som skal kortlægge kundernes forventninger til deres vandselskab. 
Målet er at tegne konturerne af fremtidens vand- og spildevandskunder samt de muligheder,  
det giver for at selskaberne kan udvikle løsninger, der skaber værdi for kunderne. Analysens  
resultater forventes offentliggjort i foråret 2018.

Som offentligt ejede monopolsel-

skaber har vandselskaberne en 

særlig forpligtigelse til at varetage 

kundernes interesser. Både på kort 

og lang sigt. Derfor har DANVA bl.a. igang-

sat en interviewundersøgelse, der skal af-

dække vandkundernes ønsker og behov nu 

og i årene, der kommer. Undersøgelsen og 

perspektiveringen af dens resultater udføres 

i samarbejde med konsulentvirksomheden 

Pluss.

”Vi ser en generel tendens i samfundet, 

hvor folk i stigende grad forventer mere 

individuel service og bekvemmelighed. 

Hvorfor skulle det være anderledes med 

vandkunderne? Med undersøgelsen ønsker 

vi at få en større indsigt i vandforsyningens 

forskellige kundetyper og deres behov, så 

vandselskaberne bliver i stand til at udvikle 

gode, fremtidssikrede løsninger og skabe 

værdi for alle kunder,” siger Carl-Emil Larsen, 

direktør i DANVA. 

At afdække kundernes behov og ønsker 

er en ganske kompleks opgave, eftersom 

kunderne møder deres vandselskab på vidt 

forskellige måder. 

Det gælder for eksempel den private 

forbruger, der måske ikke tænker særligt 

over, hvor vandet kommer fra, og hvor spil-

devandet løber hen, og de særligt sårbare 

virksomhedskunder som hospitaler og fø-

devarevirksomheder, der stiller helt særlige 

krav til vandkvaliteten. Det gælder også de-

veloperen, som skal skabe en ny bydel, hvor 

fx recirkulering, nedsivning og etablering 

af rekreative områder både kan skabe værdi 

for lokalområdet og løse udfordringen med 

at skabe effektive vand- og klimaløsninger.

Ros til initiativet
DANVAs kundeundersøgelse modtages posi-

tivt hos de private kunder og virksomheder, 

der deltager i interviews. En af de intervie-

wede personer siger for eksempel:

”Ros til, at kunderne er i fokus – det er i 

tråd med ministerens udmeldinger.”

Fra en anden deltager lyder det: ”I Dan-

mark har vi en rigtig høj vandkvalitet. Det 

er vigtigt, at vi gør en indsats for også at have 

det fremover”.

En tredje deltager siger bl.a.: ”DANVA og 

vandselskaberne sikrer høj kvalitet og høj 

forsyningssikkerhed.”

Undersøgelsens tre grupper
I undersøgelsen deltager repræsentanter 

for tre store interessentgrupper: 

Privatkunder: 1.000 personer, som er re-

præsentativt udvalgt, udspørges om deres 

relation og forventninger til samt syn på 

vandsektoren. Målet er at få en bred viden 

om private kunder med fokus på deres prio-

ritering, lige fra deres ønsker til prisniveau, 

over vurderinger af miljø- og klimaløsninger 

til deres viden om, hvordan de kan bidrage til 

et rent miljø ved at fravælge miljøskadelige 

kemikalier.

Erhvervskunder: 10-15 virksomheder med-

virker i dybdeinterviews, hvor de fortæller 

om vandforsyningens betydning for dem, 

fx sikkerhed for konstant vandtryk, vandets 

renhed og blødhed. Målet er at få et billede 

af, hvordan erhvervskunder interagerer med 

deres vandselskab, og hvor vandselskabet 

for alvor skaber værdi. 

Sektorrepræsentanter: En række interes-

seorganisationer og beslutningstagere ud-

spørges om deres politiske ønsker. Gruppen 

omfatter fx BL (Danmarks Almene Boliger), 

Dansk Industri, Parcelhusejernes Landsfor-

ening, Landbrug & Fødevarer, Forbruger-

rådet Tænk samt Energi-, Forsynings- og 

Klimaministeriet. Tilsammen bidrager de 

med de væsentligste interessenters vurde-

ringer og fremtidige forventninger til vand-

selskaberne.

Bedre vandselskaber i morgen
Med afsæt i kundernes tilkendegivelser 

om, hvad der er vigtigt nu og i fremtiden, 
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 Vi ser en generel  
tendens i samfundet,  
hvor folk i stigende grad 
forventer mere individuel  
service og bekvemme-
lighed. Hvorfor skulle det 
være anderledes med 
vandkunderne? 
 
Carl-Emil Larsen

indsamler analysen best practice og red-

skaber til at løse aktuelle og fremtidige 

vandforsyningsopgaver. Det gælder fx 

hvordan information og dialogen mellem 

vandselskab og kunder kan skabe interesse 

for at etablere nedsivning af regnvand på 

parcelhusgrunde. Der vil også blive udviklet 

modeller for, hvordan vandselskaberne kan 

udveksle erfaringer.

Med inspiration fra andre sektorer og 

undersøgelsens resultater vil ”Kunderne i 

centrum” pege på udviklingsmuligheder for 

vandselskaberne. For privatkunder kan det 

fx være intelligente løsninger med online 

overvågning af vandmålerne, som kan hjælpe 

forsikringsselskaber, der vil minimere om-

fanget af vandskader. For erhvervskunder 

kan det eksempelvis være værdien af blød-

gøring af vand.   



Fra kildeplads til forbruger er Vand & Teknik A/S med som partner, hvilket sikrer en løsning,  
der giver rent drikkevand til kunderne. 
Vand & Teknik A/S er total- og underleverandør inden for drikkevandsområden med: 

  
 Tilstandsrapporter

 Ideoplæg og proceslayout

 Dimensionering, projektering af 
komplette vandværker

 Vandværker i totalentrepriser

 Renovering af vandbehandlingsanlæg

 Levering af eltavler og SRO-anlæg

 Bestykning og montage af kildepladser

 Serviceeftersyn på tavler, styring samt rør-
og maskinkomponenter

Nyt Beder Vandværk 
for Aarhus Vand A/S
etableres i partnering

Fra kilde til hane 

Kontakt Vand og Teknik A/S: Michael Drewsens Vej 23 · 8270 Højbjerg · tlf.:  8744 1055 · mail: jk@vandogteknik.dk



Gør som Bjerringbro 
Fællesvandværk 
Reducér energiforbruget 
med 50 %

IE5-KLASSIFICERET

GRUNDFOS DK A/S • CVR-nr.: 19 34 27 35 • Læs mere på grundfos.dk

IE5

Vil du høre mere om besparelserne på Bjerringbro Fællesvandværk, er du velkommen til at kontakte os. 

Senior Salgsingeniør  Salgsingeniør  Salgsingeniør
Poul Bøgelund  Jens Erik Treldal  André Doni
40 10 80 22  23 28 30 40  24 98 45 82
pboegelundj@grundfos.com  jtreldal@grundfos.com doni@grundfos.com

Bjerringbro Fællesvandværk udskiftede deres ældre 
CR30 pumpeanlæg med 4 stk. CRE20 og en Grund-
fos MPC-styring. Grundfos-motoren i det nye anlæg 
leverer en suveræn ydelse, som langt overgår det 
kommende IE3-lovkrav og opfylder de strengeste IE5-
kriterier – det højeste klassi� ceringsniveau for energi-
e� ektivitet for elektriske motorer.

E� ektiviteten øges markant og især når motorha-
stigheden reguleres op og ned, som når et udpump-
ningsanlæg holder det stabile tryk ud til forbrugerne 
– ua� ængig af mængden der pumpes ud. På et 
udpumpningsanlæg vil det betyde et lavere energifor-
brug på mellem 10 og 15 % sammenlignet med vores 
hidtidige mest e� ektive løsning. 

Ved udskiftning af ældre pumpeanlæg ligger energi-
bespa-relsen ofte mellem 20 og 40 %. Med den nye 
motor kan du lægge 10-15 % mere til.

”Den er go’ nok. 
De nye pumper bruger 
også strøm, men 50 % 
mindre end de gamle.”

Flemming Tind, driftsleder, 
Bjerringbro Fællesvandværk

Læs mere 
om CR pumperne. 
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Besøg os på 
træfpunkt 29
eller invitér os til 
en snak om digital 
transformation 
i praksis.

Brug 
energien 
rigtigt
Lad os klare den digitale transformation. 
Så kan I koncentrere jer om at skabe nye 
oplevelser og services til jeres kunder!

Ny teknologi handler om at skabe nye muligheder. 
Om at skabe bedre kundeoplevelser, nye services 
samt om at hjælpe jeres kunder med at spare på 
energien. Og om at få nye værktøjer og mulighe-
der for at effektivisere jeres forretning.

Med KMD Easy Energy og KMD EnergyKey følger 
den digitale transformation med som standard.  
På den måde kan I koncentrere jer om at optimere 
jeres forretning og services til jeres kunder. 

Nysgerrig? 
Læs mere på kmd.dk/energi



KommuneKredit har ydet finansiering til HOFOR og Københavns Kommune 
i forbindelse med Sankt Annæ-projektet i København. Projektet omfatter 
en renovering, trafiksanering og klimasikring af både Sankt Annæ Plads, 
Kvæsthusgade og Nyhavns solside fra Toldbodgade til havnen. Også 
Kvæsthusmolen er renoveret, og en underjordisk parkeringskælder etableret.

FOR YDERLIGERE INFORMATION 
kunde@kommunekredit.dk
Tlf. 3311 1512
www.kommunekredit.dk

KOMMUNEKREDIT  
– DIN FINANSIELLE PARTNER

 Projektet lever i høj grad op til HOFORs vision 
om at skabe bæredygtige byer. Og vi er glade 

for samarbejdet med KommuneKredit, som gør 
sådanne projekter mulige”

Carsten Cronqvist
Programleder i HOFOR for  

Skybrudssikring og Klimatilpasning



VUDP har siden 2016 uddelt midler til 16 projekter. De afledte effekter fra projektresultaterne 
vil over tid brede sig som ringe i den danske vandbranche og vil bidrage til opfyldelse af  DANVAs 
strategi, Vandvision 2025 og FN’s Verdensmål. 

VUDP SESSION PÅ DANVAS 
ÅRSMØDE

På årsmødet holdes torsdag 24. 
maj kl. 17.30–18.15 en session med 
korte indlæg fra de 8 projekter, 
som har fået uddelt midler i 2017. 
Efter oplæggene er der rig lejlig-
hed til at tale med oplægsholderne 
og stille direkte spørgsmål. 

DANVA 2020-MÅL

DANVA har som en del af sin stra-
tegi fire 2020-mål, bl.a. at: DANVA 
skal være centrum for debat, 
videndeling, innovation og politik-
udvikling for medlemmer og andre 
aktører i vandsektoren, skabt via 
DANVA-aktiviteter. Udledt af det 
er DANVAs mission at forene, for-
stærke og fortælle om værdien og 
effekten af vandtekniske løsninger.
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Udviklingsprojekter  
forener, forstærker og fortæller om værdien 
og effekten af vandtekniske løsninger

VUDP ansøgningsrunde 2018 har 

modtaget 22 ansøgninger, og netop 

nu vurderer vurderingspanelet de 

nøje beskrevne projekter. Udvalgte ansøg-

ninger vil blive inviteret til at indsende en 

uddybende ansøgning med frist i august 

2018. DANVAs bestyrelse vil, efter indstil-

ling fra vurderingspanelet, uddele midler til 

de ansøgninger, der bedst opfylder VUDP’s 

formålsbeskrivelse.

Hvad er VUDP? 
VUDP, Vandsektorens Udviklings- og De-

monstrationsprogram, er etableret i 2016 

i regi af DANVA og skal uddele midler til 

teknologiudviklingsprojekter med afsæt i 

den reviderede Vandsektorlov. Vandselska-

ber bidrager til VUDP med 1,1 øre pr. kbm. 

vandmængde årligt. En VUDP-bidragsyder 

kan være hovedansøger for uddeling af mid-

ler fra VUDP. 

Hvordan vurderes ansøgningerne?
VUDP udbyder en ansøgningsrunde årligt. 

Først indsendes en idétilkendegivelse og 

udvalgte ansøgninger inviteres til en mere 

uddybende ansøgning. Ansøgningerne vur-

deres af et vurderingspanel sammensat af 

fire repræsentanter fra vandselskaber, to 

fra forskningsverdenen og en fra Dansk 

Miljøteknologi. 

Vurderingskriterierne er valgt med afsæt 

i VUDP’s formålsbeskrivelse. Når panelet 

har vurderet de uddybende ansøgninger 

egnet i forhold til formålet, indstilles ansøg-

ningerne til tilsagn til DANVAs bestyrelse. 

I indstillingen tages derudover hensyn til 

geografisk spredning og vandselskabers 

størrelse samt fordeling i projekternes fo-

kus på spildevand, drikkevand og klima-

tilpasning. 

Med til at realisere projekter
Alle projekter, der har fået uddelt midler, er 

samarbejdsprojekter, hvilket giver kortere 

vej fra de spæde rødder i en idé til anvendelse 

og udbredelse i vandbranchen. Forskerne 

supplerer med solid viden, vandselskaberne 

stiller faciliteter og praktisk anvendelse til 

rådighed, rådgivere udbreder viden om den 

praktiske anvendelse ud i vandbranchen, og 

endelig sørger leverandører for, at produktet 

sælges og udbredes.   

Bidrager til større formål
DANVAs strategi fokuserer på udvikling af 

viden samt forskning og innovation. Som en 

del af strategien skal DANVA sikre vandsel-

skaberne de bedste rammer for teknologiud-

vikling, erfaringsudveksling og indhentning 

af ny viden. Derudover tager DANVA leder-

skab for, at der etableres samarbejde mellem 

vandselskaber og forskningsinstitutioner, 

leverandører og rådgivere om konkrete pro-

blemstillinger ved ydelser i vandkredsløbet. 

Kræver ildsjæle og fokus
Det kræver meget tid, en vis standhaftig-

hed og enorm flid, at projektløsninger bredt 

anvendes i vandbranchen. Det kræver, at 

partnerne i projekterne alle støtter op om 

at implementere løsningerne efter projekt-

afslutning. Det kræver, at der er ildsjæle, som 

løber med bolden – også lang tid efter projek-

terne er afsluttede.  Når VUDP-projekterne 

er afsluttede og videreføres, forventes gode 

resultater i form af udvikling, vækst og eks-

port. Herigennem bidrager vandbranchen 

også til at leve op til FN’s verdensmål.  

Læs mere om VUDP på  
www.danva.dk/VUDP 

VUPD
TEKST: TANJA NIELSEN



Kortet viser uddelte VUDP-midler i 2016 og 2017 til hovedansøgere fordelt på kate-
gorierne spildevand, drikkevand og klimatilpasning. Størrelsen af cirklerne angiver 
relativ størrelse på uddelingsbeløbene til hovedansøgeren. Når figurerne er lag-
kageopdelt, er antallet af stykker lig antal projekter ved samme hovedansøger.

VUDP FORMÅLSBESKRIVELSE

VUDP udbyder, driver og overvåger 
udviklingsprojekter, bidrager gennem 
uddelinger til finansiering af sådanne 
projekter, og står for offentliggørelse 
af resultater, erfaringsudveksling mv.

Projekterne skal bidrage til kobling 
mellem vandselskaberne, forsknings-
verdenen, industrien og rådgivende 
virksomheder med særligt henblik på 
at understøtte effektivitet og inno-
vation i vandsektoren og det enkelte 
vandselskab samt eksport af vandtek-
nologi.

Der vil være fokus på projekter, der 
kan videreudvikle vandselskaberne 
imod højere grad af bæredygtighed, 
kvalitet, forsyningssikkerhed og effek-
tivitet.
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VUPD

ÅR
HOVEDANSØGER  
– VANDSELSKAB TILSAGNSBELØB KATEGORI PROJEKTETS TITEL

2016

Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed A/S

1.121.500 Drikkevand Branchestandard for REcipientspecifikke Vilkår i 
Indvindings- og Udledningstilladelser (BREVIU)

KLAR Forsyning A/S 1.483.808 Drikkevand Udvikling af biologiske starterprodukter til 
vandværksfiltre – BIO2BOOST2

BIOFOS A/S 1.350.595 Spildevand Demonstration af en ny kontrolmetode til at reducere 
lattergasudledningen fra renseanlæg

HOFOR 995.000 Drikkevand Pelletreaktoren:  Fjernelse af kalk og jern – effekt på 
nitrifikation? Flere fluer med samme smæk 

VandCenter Syd 1.190.610 Klimatilpasning LAR – optimering af driftsøkonomi, biodiversitet og 
rekreativ merværdi via plantevalg i vejbede

Hedensted Spildevand A/S 1.489.750 Spildevand Nye teknologiske metoder til kortlægning, måling og 
bekæmpelse af svovlbrinteproblemer i kloakker

Lemvig Vand og Spildevand 1.034.980 Drikkevand Geofysik i filtre – 3D kortlægning af filterkage (3D-fil)
Aarhus Vand A/S 1.499.496 Spildevand Energi- og emissionsoptimering ved anvendelse af 

deammonifikationsprocesser i hoved- og sidestrøm

2017

Aarhus Vand A/S 624.000 Klimatilpasning Udvikling af koncept og rammebetingelser for 
anvendelsen af Skrift 31 til fastsættelse af lokalt 
differentierede mål for vand på terræn

Fors Spildevand Holbæk A/S 595.000 Spildevand PUFDO, PUmpe Flow til Driftsstatus og -Overblik
HOFOR V/ CALL Copenhagen 1.508.150 Klimatilpasning Klimatilpasning – på den anden side af hegnet
Energi Viborg Vand A/S 1.320.929 Spildevand Rethink sludge – optimering af slamafvandingen via 

onlinesensorer kombineret med kamerateknologi
VandCenter Syd 918.500 Drikkevand SmartFilter-Fe: En add-on løsning til jernfjernelse fra 

råvand
Aarhus Vand A/S 1.500.000 Klimatilpasning KLIMAKS – Klimafremskrivning af målt nedbør til 

afløbsteknisk anvendelse
Hjørring Vandselskab A/S 700.000 Spildevand HygiSense – Sensorplatform til styring af hygiejnisering 

i udløbsvand
Lemvig Vand og Spildevand 420.700 Spildevand SAtellitdata til Strategisk Ledningsnet Overvågning 

(SASLO)

Oversigt over uddeling af midler til projekter i 2016 og 2017 fordelt på kategori og projektejer.

Drikkevand

Klimatilpasning

Spildevand



HexagonSafetyInfrastructure.com

DIGITALISÉR OG SPAR TID
Digitalisér jeres bestillinger og modtagelse af TV- og brøndinspektioner og automatisér 
kvalitetssikringen af rapporterne. Intergraph TVi Manager hjælper jer med at få fuldt 
udbytte af de dyre inspektioner med meget mindre tidsforbrug.

Besøg Kasper på træfpunkt 32 til en snak og en demo af TVi Manager
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HexagonSafetyInfrastructure.com

DIGITALISÉR OG SPAR TID
Digitalisér jeres bestillinger og modtagelse af TV- og brøndinspektioner og automatisér 
kvalitetssikringen af rapporterne. Intergraph TVi Manager hjælper jer med at få fuldt 
udbytte af de dyre inspektioner med meget mindre tidsforbrug.

Besøg Kasper på træfpunkt 32 til en snak og en demo af TVi Manager

TV_annonce_DANVA_0418.indd   1 19-04-2018   10:50:35

frontmatec.com/control-systems

SØGER DU ET ÅBENT SYSTEM?

S2 - FORMENTLIG DET MEST  
ÅBNE SYSTEM

Bliv S2-slutbruger og få muligheden for at deltage på vores årlige temadag sammen med mere end 50 andre forsyninger,  

hvor du kan præge udviklingen af jeres SCADA-system og være med til at løfte i samlet flok.  

Ubegrænset  
dataopsamling

Én software

All-inclusive servicekontrakt 

Altid udviklingslicens

Målrettet  
forsyningsbranchen

Udviklet i Danmark  
af danske udviklere

Kurser hver måned

Ingen randprogrammering 

Integreret vedligeholdelsesprogram

Med S2 får du en enkel og driftssikker arkitektur med meget lidt administration. Én software, der kører alle steder. Flere programmører, 
der kan arbejde i konfigurationen på samme tid. Opdatering af alle servere, netværk og systemer af samme leverandør. Alt ansvar sam-
let ét sted. Ring og hør nærmere om mulighederne allerede i dag.

Mød os på
TRÆFPUNKT 33 

til en snak om:
• Totalløsninger inden for SRO• Åbne SCADA-løsninger• MS Azure og Power BI 



BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, 
er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse – 
og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

Har I brug for stærk  
og målrettet revision  
og rådgivning?  
I BDO er vi specialister inden for vand og spildevand og har stor erfaring 
med revision og rådgivning på forsyningsområdet.
 
Vi rådgiver og bistår blandt andet vores kunder med:
• Sektorlovgivning
• Økonomi- og likviditetsstyring
• Indtægtsrammer
• TOTEX-model
• Skat
• Og meget mere
 
Vi kan også hjælpe jer, så mød os på vores stand og hør hvordan. Du kan samtidig være en  
af de heldige vindere i vores konkurrence. Deltager du ikke på årsmødet eller vil du gerne  
vide mere, er du velkommen til at kontakte os.
 
Vi glæder os til at møde jer. 

Peter Damsted Rasmussen 
Director, statsautoriseret revisor
pda@bdo.dk, tlf.: 41 89 0448
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ÅRSMØDE i flere spor
Torsdag den 24. maj kl. 17.30-18.15 byder Årsmødet på spændende sessioner i flere spor 
om aktuelle emner i vandsektoren.

PROGRAM

VUDP, Vandsektorens udviklings- og demonstrationspro-
gram, har i 2017 sat 8 spændende projekter i gang. På denne 
session kan du høre om projekterne og stille spørgsmål til 
deres parter. Du får en kort præsentation af hvert projekt 
med beskrivelse af formål, aktiviteter og samarbejde med 
forskellige partnere. Når alle oplæg er holdt, vil oplægshol-
derne være tilgængelige, så du kan spørge ind til præcis de 
emner, der har din interesse. 

Læs mere om VUDP-projekterne i artiklen på side 42.

SPEED INDLÆG 
– VUDP PROJEKTER

Her sættes fokus på problemstillingen vedr. rensning 
af hos pitalsspildevand, især den nuværende strategi, 
hvor der lægges op til samfundsmæssigt dyre løsnin-
ger. Hospitalerne betaler for decentral rensning af en 
meget lille procentdel af medicinresterne i spildevan-
det, mens vandselskabet alligevel skal håndtere de 
medicinrester, der kommer fra almindelige hushold-
ninger. Kan vi gøre det bedre, smartere og billigere? 
Kom og hør debatten og stil spørgsmål til repræsen-
tanter fra Miljøstyrelsen, Region og vandselskaber.

Læs også artiklen ”Herning Vand fjerner medicin-
rester fra spildevandet” på side 26.

ER KUNDERNE GIDSLER AF 
VORE PRINCIPPER? DEBAT  
OM BRANCHESTRATEGI FOR 
HÅNDTERING AF MEDICIN
RESTER I SPILDEVANDET   
V. DIREKTØR TOMMY MOSTRUP, HJØRRING  
VANDSELSKAB

Som ny i bestyrelsen møder man både politikere, repræ-
sentanter for kunder og medarbejdere, alle med forskellige 
forudsætninger og ikke mindst forventninger. Et godt, vær-
diskabende bestyrelsesarbejde og -samarbejde er, at besty-
relsesmedlemmerne har en fælles referenceramme for virket 
som bestyrelse. At hvert bestyrelsesmedlem kender sin rolle, 
sit ansvar og har et klart billede af, hvad der skal udføres og 
leveres sammen med bestyrelseskollegaerne. Kom og hør 
mere om din rolle og dit ansvar som nyt bestyrelsesmedlem i 
vandselskaberne – du får også lejlighed til at prøve et spil om 
typiske dilemmaer, som vi bruger til vore bestyrelseskurser. 

NY I BESTYRELSEN   
V. HANNAH SCHEEL ANDERSEN, DANVA

Kampen om de dygtigste talenter og nøglemedarbejde-
re intensiveres dag for dag. Danmarks Vækstråd anslår, 
at vi kommer til at mangle op mod 110.000 personer 
med de rette kompetencer. Samtidig vil knap halvdelen 
af arbejdskraften i vandselskaberne nå pensionsalde-
ren frem mod 2025. Nyt tiltag giver vandselskaberne et 
afsæt til at komme ind i den kamp. 11 vandselskaber er 
indtil videre med i kampagnen, der består af film, rolle-
modeller, virksomhedsportrætter, talentbaser til ekspo-
nering på websider og sociale medier. Hør mere og bliv 
inspireret, måske får du endda lyst til at være med.

KAMPEN OM FREMTIDENS  
ARBEJDSKRAFT – BRANCHE
KAMPAGNE 
V. LARS FISCHER

POLITIK / DIALOG / WORKSHOPS / INSPIRATION

Analyserne omfatter bl.a. faktisk niveau for forsyningssikker-
heden og samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt forsynings-
sikkerhedsniveau samt analyser af forrentning og investerin-
ger i vand- og spildevandssektoren.

REGERINGENS FORSYNINGS-
STRATEGIANALYSER  
V. MFVM OG EFKM



Skjolds Plads
bygger på Uponors 
drikkevandsløsninger

www.uponor.dk/infra

150 m drikkevandsledning omlægges  
for at gøre plads til etablering af ny  
Metro station

Ø560 mm PE100 SDR11 rør sikrer byens  
beboere et stærkt og fleksibelt  
drikkevandssystem med lang levetid

Projektservice løsning inklusiv levering 
af rør, præfabrikerede specialfittings og 
onsite svejseservice 

Hør mere om vores

løsninger på 

Træfpunkt nr. 36
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Træfpunkt nr. 36 På Powel’ træfpunkt til DANVA Årsmøde 2018 vil I opleve en række 
redskaber og teknologier, der ikke alene binder organisationen 
tættere, men også kan: 

• Forebygge ledningsbrud til nedbringelse af varigheden af ikke  
  planlagte vandafbrydelser pr. forbruger og dermed forbedre  
  forsyningssikkerheden

• Intelligent overvågning af hændelser på ledningsnettet til nedbringel    
  se af reaktions tid i forbindelse med at mindske vandtab i distribution  
  snettet og dermed forbedre vandselskabets performance i forhold til   
  miljø og udnyttelse af vandressourcerne

• Optimerer arbejdsproces i forbindelse med identificering af risiko
   virksomheder og  dokumentere kontrol af tilbagestrømningssikring

Forsyningsselskaber opererer i dag på et marked med stigende krav 
om effektivisering og større grad af liberalisering. Derfor er det væsent-
ligt at have en stabil og fremtidssikret IT-løsning, der kan lave beregnin-
ger og analyser, så data bliver til nyttig viden. 

Kom forbi Powels træfpunkt nr. 37 og bliv klogere på muligheder, 
løsninger samt kommende teknologi trends. 

Brug teknologien 
til at forbedre 
forretningen 
indenfor vand 
og spildevand

Powel 
præsentere 
visioner om 
trends, 
teknologi 
og analyser, 
der 
understøtter 
forretningen



Et hul i jorden! Flot …
Er der mere?
Danmark er gennemboret på kryds og tværs, og hver dag indsamler   
talrige aktører, gennem nye boringer, viden af blivende værdi.   
Men denne viden forbliver oftest spredt og svært tilgængelig.
I Geo arbejder vi fuldt digitalt med vores projekter, således at brugere  
på tværs af organisationer kan dele viden. Overblikket øges og risici 
begrænses. Vi kalder det datadrevet rådgivning.
Undergrunden er varieret og fuld af overraskelser. Geo har indsamlet, 
behandlet og nyttiggjort data i 75 år. Under overfladen. 

geo.dk 21,7m

2,09
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Bjarkevej 12 - Skovby - 8464 Galten - Tlf.: 4082 3000 - jh@jh-dyk.dk - www.jh-dyk.dk

RENSNING OG INSPEKTION
AF RENTVANDS TANKE

• Rensning + videoinspektion + tilstands-
kontrol af vandtanke og vandbeholdere

• Spuling + desinficering af vandtanke
og vandbeholdere

Rensning, herefter videoinspektion og tilstandskon-
trol af vandtanken udført af en dykker, dette sker
samtidig med at værket er i drift. 

Vi udfører også spuling og desinficering af vandtan-
ke. Samtidig foretages et grundigt tjek af vedligehol-
delsestilstanden.

Alt sammen dokumenteret i en rapportmappe.

Læs mere på 
www.jh-dyk.dk

JH-DYK har siden 2001 udarbejdet tilstandskontroller for vandværker i hele landet
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Kontakt os for at komme i gang på:
Tel: +45 26 14 45 45 eller e-mail: contact@marstrandinnovation.com

www.marstrand-innovation.dk

MPI
Vandselskabernes foretrukne
Projekt- og Ressourcestyring

Giver dig OVERBLIK
Overblik over opgaver, tid og økonomi. 
Præcis, opdateret ledelses information. 
Grundlaget for bedre beslutninger.

Udnytter dine RESSOURCER
Bedst anvendelse af de rigtige ressourcer. 
Realistisk planlægning uden flaskehalse og 
ledig tid. Mindre stress i organisationen.

Gør dig FREMADRETTET
Planlæg og se fremad. Ret op i tide, undgå 
spild, forsinkelser og budgetoverskridelser. 
Kom på forkant af situationen.

Er INTUITIVT at bruge
Intuitive og brugervenlige funktioner giver 
en lettere hverdag i organisationen. Alle 
arbejder efter samme transparente plan.

Mød os på træfpunkt

#40

Se filmen om MPI 
og Aarhus Vand m.fl.

 n   Indsigtsfulde analyser
 n   Dialogskabende involvering
 n   Effektfulde løsninger

BESØG OS PÅ STAND 41

Vi skaber opbakning 
til dine strategiske 
ledelsesbeslutninger

Bestyrelsens involvering

I er bestyrelse i et forsyningsselskab. 

Selskabets direktør er i fæ
rd med at udvikle 

en proces for udviklingen af en ny strategi for

selskabet. Direktøren foreslår to tilg
ange, en 

meget overordnet hvor bestyrelsen blot 

forelægges den færdige strategi til o
rientering, 

og en anden mere involverende tilg
ang, 

hvor bestyrelsen deltager �ere gange gennem

hele processen.  

Hvilke fordele og ulemper ser i ved de to 

tilgange? Og hvad ser I som den mest optimale 

involvering af bestyrelsen i en strategiproces?

Blå kort.in
dd   7

16/10/17   10.35

Strategisk ledelsesrum for 

bestyrelsen?
I er bestyrelse i et forsyningsselskab. Ejerkom-

munen har netop vedtaget en ny ejerstrategi. 

Ejerstrategien er meget klar og sætter meget 

præcise krav til selskabets takster, strukturen 

for selskabets rensningsanlæg, placeringen af 

selskabets domicil, samt stiller krav til at 

selskabet følger ejerkommunens politikker 

i forhold til sociale klausuler, røgfrit miljø og 

indkøb.
Hvor detaljeret, mener I, en ejerstrategi bør 

være? Hvor er det særligt hensigtsmæssigt, at 

der er handlerum for bestyrelsen?

Blå kort.indd   7

16/10/17   10.35

Se sig i forhold til centrale 

kommunale strategier 

I er bestyrelse i et forsyningsselskab. I står 

overfor at skulle vælge leverandør på et stort 

byggeprojekt. I har to bud at vælge imellem, 

hvor det ene er 10 % billigere end det andet. 

Det dyre af de to bud vil blive gennemført ved 

hjælp af lokale håndværkere, som tager lær-

linge ind. Det andet vil gå til et selskab, der ikke 

har en relation til kommunen, og hvor der er 

tvivl om, hvor stort et socialt ansvar selskabet 

er parat til at tage. Kommunen har klare politik-

ker for at vælge leverandører, der tager socialt 

ansvar.
Hvor langt kan man som bestyrelse gå i 

forhold til at favorisere lokale leverandører? 

Bør selskabets indkøbspolitik altid følge ejerens 

indkøbspolitik? 
Blå kort.indd   7

16/10/17   10.35

Slå terninger med os på 

stand 41 om de store 

forsyningsspørgsmål
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 n   Indsigtsfulde analyser
 n   Dialogskabende involvering
 n   Effektfulde løsninger

BESØG OS PÅ STAND 41

Vi skaber opbakning 
til dine strategiske 
ledelsesbeslutninger

Bestyrelsens involvering

I er bestyrelse i et forsyningsselskab. 

Selskabets direktør er i fæ
rd med at udvikle 

en proces for udviklingen af en ny strategi for

selskabet. Direktøren foreslår to tilg
ange, en 

meget overordnet hvor bestyrelsen blot 

forelægges den færdige strategi til o
rientering, 

og en anden mere involverende tilg
ang, 

hvor bestyrelsen deltager �ere gange gennem

hele processen.  

Hvilke fordele og ulemper ser i ved de to 

tilgange? Og hvad ser I som den mest optimale 

involvering af bestyrelsen i en strategiproces?

Blå kort.in
dd   7

16/10/17   10.35

Strategisk ledelsesrum for 

bestyrelsen?
I er bestyrelse i et forsyningsselskab. Ejerkom-

munen har netop vedtaget en ny ejerstrategi. 

Ejerstrategien er meget klar og sætter meget 

præcise krav til selskabets takster, strukturen 

for selskabets rensningsanlæg, placeringen af 

selskabets domicil, samt stiller krav til at 

selskabet følger ejerkommunens politikker 

i forhold til sociale klausuler, røgfrit miljø og 

indkøb.
Hvor detaljeret, mener I, en ejerstrategi bør 

være? Hvor er det særligt hensigtsmæssigt, at 

der er handlerum for bestyrelsen?

Blå kort.indd   7

16/10/17   10.35

Se sig i forhold til centrale 

kommunale strategier 

I er bestyrelse i et forsyningsselskab. I står 

overfor at skulle vælge leverandør på et stort 

byggeprojekt. I har to bud at vælge imellem, 

hvor det ene er 10 % billigere end det andet. 

Det dyre af de to bud vil blive gennemført ved 

hjælp af lokale håndværkere, som tager lær-

linge ind. Det andet vil gå til et selskab, der ikke 

har en relation til kommunen, og hvor der er 

tvivl om, hvor stort et socialt ansvar selskabet 

er parat til at tage. Kommunen har klare politik-

ker for at vælge leverandører, der tager socialt 

ansvar.
Hvor langt kan man som bestyrelse gå i 

forhold til at favorisere lokale leverandører? 

Bør selskabets indkøbspolitik altid følge ejerens 

indkøbspolitik? 
Blå kort.indd   7

16/10/17   10.35
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Find os på træfpunkt 42

Vi er landinspektører der tænker innovativt, på kvalitet og i helheder - for og med 

vores kunder. Hver dag arbejder vi for at skabe intelligente forsyningsløsninger. 

Vi tror på, at de smarte løsninger opstår gennem dialog og effektfuld videndeling. 

GEOPARTNER Inspections er vores datterselskab, som tilbyder inspektioner af høj 

kvalitet med markedets nyeste teknologi.

GEOPARTNER i lu
ften

GEOPARTNER på  jo
rden

GEOPARTNER under jorden

Kig forbi vores stand på træfpunkt 42, hvor vores forsyningsspecialister står klar 

med 3600 rådgivning, og hvor I kan høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med 

effektiv og præcis opmåling og registrering af jeres ledningsnet fra luften, på jor-

den og under jorden. 
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AMBITIØSE 
SYGEHUSPROJEKTER 
KRÆVER ERFARNE 
RÅDGIVERE
(OG STORE VISIONER)

VI ER 13.000 INGENIØRER, DESIGNERE OG RÅDGIVERE, DER SKABER BÆREDYGTIGE HELHEDSLØSNINGER 
INDEN FOR BYGGERI, TRANSPORT, MILJØ, VAND, ENERGI OG MANAGEMENT CONSULTING.

NYTÆNKNING ER 
KILDEN TIL FREMTIDENS 
FORSYNING
(SÅ LAD DE GODE 
IDÉER FLYDE FRIT)
Læs mere på ramboll.dk/vand

Rambøll bidrager til fremtidens forsyning med både 
indsigter og innovation. Vi har eksempelvis udviklet 
nye koncepter inden for ressourcegenindvinding, 
håndtering af miljøfremmede stoffer og 3D scanning 
af fysiske faciliteter via mobile enheder. 



instant Data Quality

Ét værktøj til samlet datasøgning: IDQ har igennem mange år været service-

leverandør til og rådgiver for energi og forsyning når det gælder optimering af 

datakvalitet, forretningsprocesser og kundeadministration. Med flere end 2.000 

daglige brugere servicerer vi både store og mindre aktører, som benytter både 

standard- og kundetilpassede løsninger.

IDQ A/S · Lygten 39 · 2400 København NV · 39 97 10 50 · idq.dk

Data af høj kvalitet

Få klar viden om adresser, 
personer og virksomheder

Besøg os på
Træfpunkt 45
og på idq.dk

0000 iDQ - Danva annonce.indd   2 19/04/2018   12.36
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Sammen skaber vi smart forsyning

Strategi  ●  Optimering  ●  Forandring
Kouno rådgiver spildevandsselskaber om strategi, optimering og forandring 

med fokus på realisering af gevinster.  

Vi kommer med nye kompetencer og vinkler. Vi arbejder tæt sammen med 
selskabernes medarbejdere om at skabe  sammenhæng mellem regulering, 

behov, løsninger, økonomi og mennesker.  

Mød os på træfpunkt 46.

kouno.dk



Intet slår know how og erfaring
Et enkelt produkt med den mest omfattende rækkevidde.
100% dedikeret til vand- og spildevandsapplikationer fra
0,25 kW til 1,4 MW.

Besøg os på træfpunkt nr. 48.

VLT® AQUA Drive leverer 
den ultimative omkostnings-
effektivitet

30%
reduktion i 
omkostninger 
sammenlignet med 
næstbedste 
alternativ.

drives.danfoss.dk



COWI – DATA OG 
DIGITALISERING

EFFEKTIV BIM PROJEKTERING:
 › Mængdeudtræk
 › 3D projektering
 › Hydraulisk CAD model
 › Opkobling til COWI Connect

FORDELE:
 › Grænsefladekontrol
 › Bedre samarbejde mellem de 
forskellige parter

 › Kvalitetssikring
 › Clash-Detection

BRUG DDG TIL:
 › Planlægning
 › Projektering
 › Drift og tilsyn
 › Salg og kundesupport 
 › Dokumentation

FORDELE:
 › Se aktuelle forhold uden at 
køre i marken

 › Sikkert grundlag for kommu-
nikation og projekt

 › Spar tid og omkostninger 

Intet slår know how og erfaring
Et enkelt produkt med den mest omfattende rækkevidde.
100% dedikeret til vand- og spildevandsapplikationer fra
0,25 kW til 1,4 MW.

Besøg os på træfpunkt nr. 48.

VLT® AQUA Drive leverer 
den ultimative omkostnings-
effektivitet

30%
reduktion i 
omkostninger 
sammenlignet med 
næstbedste 
alternativ.

drives.danfoss.dk



 

www.picca.dk  

Når bruger(fladen) fejler! 
De fleste har hørt om begrebet ”fejl 40”, eller oplevet 
det på egen person, når der trykkes på en forkert knap 
på den brugerflade, man sidder ved.  

For det meste er handlingen til at råde
bod på, men nogle steder kan disse 
brugerfejl have store miljømæssige,  
mekaniske eller økonomiske 
konsekvenser. 

Hos et forsyningsselskab er det helt afgørende, at 
brugerne af SCADA-systemet altid træffer de rigtige 
beslutninger. Her forventes, at brugerne af systemerne 
er kompetente og i stand til at træffe hurtige og korrekte 
beslutninger. I modsat fald kan dette gå ud over 
forsyningssikkerheden, vandkvaliteten eller 
renseeffekten. 

Når uheldet indtræffer, ligger fokus ofte på hvad 
brugeren gjorde forkert. Hvis vi nu prøver, at flytte fokus 
fra brugeren og over på den brugerflade brugeren 
betjener sit udstyr med, kan vi stille os selv en række 
kritiske spørgsmål. 

 Er brugerfladen designet efter brugernes behov? 
 Er det entydigt for brugerne hvad de skal foretage 

sig hvis der opstår en unormal situation? 
 Har brugerne den vigtigste information til rådighed, 

med det samme personen skal agere ud fra det? 

Er der blot ét af disse spørgsmål, som vi ikke kan svare 
”ja” til i vores brugerflade, er det måske ikke vores 
brugere der fejler, men derimod brugerfladen. Det lyder 
måske mærkeligt at brugerfladen kan fejle, da det er 
mennesker der betjener den. Men realiteten er jo, at 
den er udviklet af mennesker til brug af mennesker. I 
stedet for at bebrejde vores brugere, når fejl opstår, bør 
vi i stedet rette fokus på den proces hvor brugerfladerne 
bliver designet og konstrueret. 

ISA101-1 er standarden med fokus på udvikling af den 
optimale brugerflade. ISA101-1 beskriver den proces 
udvikleren af brugerfladen bør gennemgå for, at skabe 
den optimale brugerflade til de personer der skal 
betjene en proces fra brugerfladen. 

Picca har de sidste to år arbejdet med en strategi 
vedrørende udvikling af brugerflader til HMI-systemer.
Ønsket fra Picca er, i samspil med brugerne af 
systemerne, at udvikle den optimale brugerflade til den 
specifikke proces. Designet fokuserer på overblik og 
brugervenlighed, hvilket er illustreret i miniatureudgave i 
skærmbilledet ovenfor. 

Næste gang der sker fejl i processen, kan du jo 
overveje om det er brugeren eller brugerfladen, der 
fejler.  

Mød os på træfpunkt nr. 20 til Danva Årsmøde,
til en snak om fremtidens SCADA-brugerflade.



Send os billeder af noget, som I selv er stolte af og gerne vil dele 
med resten af foreningsfællesskabet. Sådan lød opfordringen 

fra DANVA til medlemmerne forud for årsmødet. Her er et 
udpluk af de mange indsendte billeder, som du også  

vil blive præsenteret for på årsmødet.

Vandselskaberne:   
 Det er vi stolte af

Biler med logo fra Faxe Forsyning.

Skoletjenesten vækker stolthed hos 
DIN Forsyning.

Lolland Forsyning peger på sine medarbejdere.

Hellerup Regnvandstunnel fremhæves 
af Novafos.

Billund Vand fremhæver renseanlægget Billund BioRefinery.

Nye pumper hos Marielyst Vandværk.

Mariagerfjord Renseanlæg vækker stolthed hos Mariagerfjord Vand.
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OVERSIGT OVER TRÆFPUNKTER

1 Krüger A/S

2 Pernexus Systems

3 LE34

4 Ultraaqua Office

5 Collectia CMS A/S

6 Elbek & Vejrup

7 Intranote

9 EG A/S

10 Deloitte

11 Sonlinc

12 Diehl Metering Aps

13 Per Aarsleff A/S

14 Horten

15 Orbicon

16 Shared A/S og SamAqua A/S

17 Ernst & Young P/S

18 Ulefos

19 DLA Piper Denmark 

20 Picca Automation A/S

21 ABB A/S

22 Energi & Miljø

23 NIRAS

24 Kamstrup

25 Sweco Danmark A/S

26 EnviDan

27 Vand og Teknik A/S

28 Grundfos DK A/S

29 KMD

31 Kommunekredit

32 Hexagon Safety & Infrastructure

33 Frontmatec

34 BDO

36 Uponor

37 Powel Danmark A/S

38 GEO

39 JH DYK Aps

40 Marstrand Innovation A/S

41 Pluss

42 Geopartner Landinspektører

44 Rambøll

45 iDQ

46 Kouno

48 Danfoss Drives

49 COWI A/S

BORD NR.     FIRMA BORD NR.     FIRMA

www.danva.dk

danva@danva.dk

VANDHUSET
Godthåbsvej 83
8660 Skanderborg
7021 0055

KØBENHAVN
Ny Kongensgade 10,  
1472 København K
7021 0055


