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ERFA DAG - DANDAS, TV OG 
FOTOMANUALEN  
Kom til ERFA dag den 25. juni 2019 kl. 9.30 – 16.00, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg. 
 
Vi sætter fokus på DANDAS og de tilhørende fotomanualer og vejledninger. Vi arbejder med standardisering for, 
at sikre en let og ensartet registrering- og dataudveksling og dermed et godt og retvisende beslutningsgrundlag 
for vandselskabernes afløbssystemer.  
Vi udveksler erfaringer og stiller skarpt på udfordringerne, så vi kan blive endnu bedre. 
 
Målgruppen er tekniker- og ledelseslaget hos: 

 Forsyninger 

 TV-inspektører 

 Rådgivere 

 Softwareleverandører Ledningsregistrering og TV-inspektion 

 

TID INDHOLD 

9.30 

10.00  

Ankomst, kaffe og morgenbrød 

Velkommen v. Lars Gadegaard, DANVA 

Status 

10.05 Organisering, status og versioner 

- Hvordan er området organiseret og hvilke versioner af hhv. Dandas og vejledningerne 
bliver brugt? 

v. Dorte Skræm, DANVA 

10.20 Nyeste DANDAS og tilhørende vejledninger  

- Hvilke versioner har vi der ikke bruges og hvilke problemer er løst med de nye 
versioner? 

v. Lars Gadegaard, DANVA 

10.35 Pause 

Praktiske erfaringer med brug af DANDAS og tilhørende vejledninger – hvad virker og hvad kan 
forbedres? 

10.45 Intro ”dataflowkæden” fra bestiller til levering hos vandselskabet.  

v. Dorte Skræm, DANVA 

10.50 Set fra et vandselskab 

v. Preben Mikkelsen, VandCenter Syd 

11.00 Set fra et TV-inspektionsfirma 
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v. Henrik Tesgaard, FKS Slamson 

11.10 Set fra en rådgiver 

v. Michael Jørgensen, Rambøll 

11.20 Set fra softwareleverandøren, der leverer software til forsyningen 

v. Jackie Sandgaard, Hexagon 

11.30 Set fra softwareleverandøren, der leverer software til TV-inspektionsfirmaet  

v. Carsten Letort og Morten Hass Rasmussen, EnviDan A/S 

11.45 Frokost 

Hvordan sikrer vi en bedre udnyttelse af Dandas og de tilhørende vejledninger? 

12.25 Diskussion af aktuelle udfordringer gerne med udgangspunkt i formiddagens drøftelser. 
Uddybning af problemstillinger 

14.05 Pause 

Sidste nyt 

14.20 Speed indlæg 5 minutter pr.  præsentation. Sidste nyt inden for DANDAS og TV. 

 LE34: Indeholder dine XML-leverancer det du forventer? Det er vigtigt at kontrollere 
for både fejl og indhold – LE34 har et bud på en generel XML valideringsportal, der 
kan validere for fejl og indhold i alle XML-baserede leverancer.  
Oplæg v. Torbjørn Mandahl Pedersen 

 Geopartner Landinspektører A/S: Opmålingens øjne i marken skaber linket mellem 
tv og registrering.  
Oplæg v. Søren Holst 

 JKL Teknik A/S:  Hvorfor en ny version af WinCan?  

Oplæg v. Morten E Tjørnelund 

 Envidan A/S: SmartTV – behandling af data fra TV-inspektion til oprettelse af 
ledningssystem 
Oplæg v. Morten Hass Rasmussen 

 Orbicon Informatik: Udstilling af TV-inspektion og brøndrapporter via WEB 
Oplæg v. Dan O. Kiilerich/Henrik Madsen 

 Hexagon (Intergraph Danmark): TV- og brøndinspektioner er hjørnesten til 
vurdering, analyse og kontrol af ledningsnettet, men det kan være svært at 
overskue, hvad der er bestilt og modtaget og kvalitetssikre rapporterne efter 
modtagelsen. Hør hvordan du kan strømline processen, øge overblikket, spare 
penge og nedbringe tidsforbruget for forsyningen, mens kvaliteten af rapporterne 
sikres inden modtagelsen. 
Oplæg v. Jackie Sandgård 

 Powel: Powel viser, hvordan man kan få stor værdi af TV-inspektioner i 
ledningsregistreringen og drift. Vi vil på ca. 5 min give et hurtig indtryk af, hvordan vi 
bruger TV aktivt i Powels ledningsregistreringssystem ”GEONIS” og Driftsweb-
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løsning. 
Oplæg v. Dorte Juul Sørensen/Jesper Damgaard Iversen 

 IBAK: IBAKS’s nyeste kloak analysesoftware kaldet IKAS Evolution, der i 3-kvartal 
introduceres på det danske marked 
Oplæg v. Mads Delmar, C-TV Technology A/S 

15.15 Udstilling blandt mødets deltagere 

 LE34: Præsentation af XML valideringsportal og dannelse af punktskyer på ny 
innovativ måde, herunder håndtering af 3D-datamodeller. 

 Geopartner Landinspektører A/S: Mød markens øje og hør hvordan du får mest 
muligt med hjem fra marken til din registrering. 

 Orbicon Informatik: Hvor stor en del af data er faktisk tilgængelige? 

 Hexagon (Intergraph Danmark): Intelligent og effektiv opdatering af 
ledningsregistreringen ud fra TV og Brøndrapporter. Digitalisering af HELE TV 
Inspektions processen: bestilling af ydelser, udførelse, levering, kvalitetssikring og 
deling af rapporter. Kom og hør mere om hvordan vores forsyninger opgraderer til 
de nyeste DANVA datamodeller. 

 Powel: Hvordan man kan få stor værdi af TV-inspektioner i ledningsregistreringen 
og drift. 

 Envidan A/S: SmartTV – behandling af data fra TV-inspektion til oprettelse af 
ledningssystem. TV-server – bestilling, kontrol og modtagelse af TV-inspektioner 

 DTVK: DTVK er de danske tv inspektionsfirmaers kontrolordning. Kom og hør 
hvordan DTVK arbejder med at sikre kvaliteten af TV inspektionerne og hvad 
kontrolordningen betyder for det produkt som forsyningsselskaberne får leveret. 

 IBAK: IBAKS’s nyeste kloak analysesoftware kaldet IKAS Evolution, der i 3-kvartal 
introduceres på det danske marked 

16.00 Tak for i dag 

  
 

TID OG STED PRIS 

25. juni 2019 kl. 9.30 – 16.00 

DANVA, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg  

Gebyr 350 kr  pr. person 

Tilmelding på www.danva.dk eller via hb@danva.dk 
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