TO SPÆNDENDE WEBINARER OM
BÆREDYGTIGHED I VANDSEKTOREN
Vand- og spildevandsselskaber i hele landet arbejder for at
implementere verdensmålene, blive klima- og energineutrale og sikre
bæredygtighed i alle områder af forsyningens aktiviteter. På disse to
webinarer kan du lære mere om, hvordan vi definerer, måler og opgør
bæredygtighed. Du kan også lære om bæredygtige metoder i planlægning
og drift af vandselskaber.

Deltag i diskussionen om bæredygtighed i vandsektoren
Online 18. og 25. januar 2022 kl. 14.00 – 16.00
For at bidrage til bæredygtige løsninger
afholder DANVA disse to webinarer, hvor
vi vil diskutere, hvordan man forstår
bæredygtighed, opgør sine aktiviteter og
arbejder med bæredygtighed og
klimaneutralitet i praksis.
Vi starter den 18. januar 2022 kl. 14.00
– 16.00, hvor vi ser på, hvordan man
forstår, måler og opgør bæredygtighed og
hører om praktiske erfaringer med den
indsats.
Næste webinar er den 25.januar kl. 14.00
– 16.00, og her skal vi se nærmere på,
hvordan man arbejder med bæredygtighed i
praksis i danske vandselskaber.
Tilmelding og yderligere information:
www.danva.dk
Pris for begge webinarer: 1.000 kr. excl
moms for medlemmer af DANVA

På webinaret vil du bl.a. møde:
•
•
•
•
•

Linda
Høibye,
Danmarks
Grønne
Investeringsfond
Troels Kærgaard Bjerre, VCS
Marianne Wesnæs, NOVAFOS
Mauro Lucardi, DWELL Studio
Sarah Brudler, Rambøll

•

Jeanette Agertved Madsen, EnviDan

•

Jeppe Poulsen, HOFOR

Vi vil også diskutere muligheden for at
danne et DANVA-Netværk om bæredygtighed
og den danske vandsektors muligheder for
at præsentere sine kompetencer og
erfaringer ved den store IWA World Water
Conference & Exhibition i København den
11-17 september 2022.
Se detaljeret program på næste side

VIL DU VIDE MERE?
Se yderligere oplysninger på www.danva.dk
For spørgsmål og anden henvendelse omkring Webinaret:
Kontakt: Miriam Feilberg Mail: mfe@danva.dk Tlf: 2244 1452
####

DANVA forener, forstærker og fortæller

BÆREDYGTIGHED I VANDSEKTOREN
TID

MODUL 1: 18. JANUAR 14.00 – 16.00 – OPGØRELSE OG MÅLING

14.00

Velkommen – rammer og forløb v. Miriam Feilberg & Britt Dalén

14.10 – 14.40

Linda Høibye, Danmarks Grønne Investeringsfond:
Metoder og værktøjer til opgørelse af miljømæssig bæredygtighed – herunder
livscyklusvurderinger, EU’s taksonomi mv.

14.40 – 15.20

Arbejdet med bæredygtighed i vandforsyninger:
-

VCS som klimaneutral og ressourceeffektiv forsyning v. Troels Kærgaard
Bjerre, VCS
Reduktion af CO2-aftrykket fra Novafos’ anlægsprojekter v. Marianne Wesnæs,
Novafos

15.20 – 15.40

Gruppediskussion:
Hvad forstår vi bæredygtighed i vandsektoren?
Hvordan opsætter vi mål for bæredygtighed og håndterer dem strategisk?

15.40

Tilbagemelding fra grupper, refleksion fra oplægsholdere og fælles drøftelse

16.00

Afslutning og kort intro til næste webinar

TID

MODUL 2: 25. JANUAR 2022 KL. 14.00 – 16.00 – PLANLÆGNING OG DRIFT

14.00

Velkommen – rammer og forløb v. Miriam Feilberg & Britt Dalén

14.10 – 14.30

Mauro Lucardi, Dwell Studio:
Bæredygtig og langtidsholdbar arkitektur – social bæredygtighed,
transformativt design – hvordan griber vi det an i konkrete byggerier.

14.30

Erfaring med bæredygtighed i danske forsyninger v. Sarah Brudler, Rambøll

14.50 – 15.30

Arbejdet med bæredygtighed i vandforsyninger – konkrete erfaringer
- SustainED, metoder til at planlægge bæredygtighed i vandsektoren og
praktiske erfaringer v. Jeanette Agertved Madsen, EnviDan.
-

15.30 – 16.00

16.00

Praktisk arbejde med bæredygtighed på store projekter v. Jeppe Poulsen,
HOFOR

Afsluttende diskussion
Hvordan hænger bæredygtighed og effektiv og sikker drift sammen?
Hvordan arbejder vi med bæredygtighed i planlægning og drift nu og måske
fremover i DANVA-regi.
Afslutning

VIL DU VIDE MERE?
Se yderligere oplysninger på www.danva.dk
For spørgsmål og anden henvendelse omkring Webinaret:
Kontakt: Miriam Feilberg Mail: mfe@danva.dk Tlf: 2244 1452
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