Kurser og møder
DVN tilbyder to grundkurser
Vi har mange års erfaring og vil gerne dele dem med jer.
1.

Ledelse & Drift - om eget vandværk - samt temakurser efter eget valg eller anbefaling

Vi holder fokus på jeres kildeplads, boringer og vandværksdrift
(vandbehandling, beholdning, udpumpning) samt hvordan hele forsyningen kan undgå forureninger i alle led - lige fra boringer til forbrugerne.
Særligt fokuseres på de ting, der indgår i bekendtgørelse 132 om Kvalitetssikring af en vandforsyning.
Vi forbereder os på alle jeres boringer, råvands- og drikkevandsanalyser m.m. inden kursus.
Vi starter med lidt teori om boringer og i praksis om jeres egne boringer. Hvordan sikrer I den
bedst råvandskvalitet uden bakterier frem til vandværket? Hvordan følger I løbende selv hver
borings tilstand på en nem måde?

Inde på vandværket ser vi på lidt teori om vandbehandling, med fokus på JERES vandbehandling. Virker vandbehandlingen?
Via mitdrikkevand.dk får I en samlet oversigt over alle jeres vandanalyser – historisk og frem
til i dag. Her vurderer vi så på udviklingstendenser, og hvad det har af betydning for jeres vandværk.
Er der tegn på utætheder, skorstenseffekt i boringer, uønskede stoffer, osv.
Hvis vi finder tegn på udfordringer, vil vi automatisk medtage disse, så vi allerede på kurset får en snak om mulige forbedringer og løsninger.
Vi vil inden kurser kontakte jer om anbefaling af tilvalg af evt. flere relevante temaer.
Temaer, som kan tilvælges, og en kort beskrivelse:

•

KUV L&D
– er navnet på det ledelsessystem, vi allerede udviklede sammen med Syddjurs Vandråd i 2013, og som nu
er moderniseret med en nem totalløsning sammen med mitdrikkevand.dk.
Vandværkspasser/driftsleder får efter grundkursus 1 konkrete opgaver/øvelser, som vi sammen gennemfører og følger op på, indtil alt kører, som det skal.
Det er en stor fordel med denne praktiske opfølgning, hvor både bestyrelsen og vandværks-passeren får
mest muligt ud af det – og så vandværket i praksis selv kan vurdere, hvornår der et behov for anden teknisk
assistance.

•

Hygiejne i praksis på vandværket med EGENKONTROL.
Vi underviser i praktisk hygiejne lige fra boringer til forbruger.
Vi viser, hvordan vandværket selv kan følge udviklingen i mikrobiologi, regler om hygiejne – hvor er det absolut vigtigt, og hvor er det mindre vigtigt.
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Mange vandværker tager deres samarbejdspartnere – entreprenører, VVS, Smede, El osv. - med på kursus,
så der fås en praktisk snak om hygiejne og metoder.
Vi underviser i, hvordan der testes for kim og colibakterier - både ved colliert metoden samt hurtigtest med
ATP-metoden på kun 15 sec. Velegnet til test fx ved ledningsbrud.

•

Vi viser og underviser også i vandværkets fordele ved brug af og egenproduktion af
ECA-vand til både desinfektion mod de farlige e-bakterier, andre sygdomsfremkaldende bakterier og vira, samt hvordan ECA-vand kan desinficere tanke, rør og løse
problemer med bakterier i vandværkets ledningsnet samt hos forbrugerne/i boligblokke, plejehjem, skoler, Brugsen og andre sårbare forbrugere.
På den måde kan vandværket reelt undvære UV-anlæg, når vandværket selv producere ECA-vand – velegnet til et samarbejde mellem flere vandværker og lokal VVS
m.fl. Det er bæredygtigt og derfor kan ECA anlæg købes via DVN med rabat, som medlem af Grundvandets
Venner.
Læs mere om ECA og testmetoder på dvn.dk.

•

Almindelig beredskabsplan - evt. udvidet. Vi gennemgår den lovpligtige beredskabsplan med eksempler, og
hvordan den kan udvides til biologisk egenkontrol. Det er ofte en står fordel, da bakterieforurening nok er
den hyppigste udfordring på vandværker.

•

BNBO/Indsatsplan. Vi ser på vandværkets indsatsplan/BNBO og konsekvenser. Er det
noget vandværket er enig i eller ønsker vandværket alternativer, måske mere dokumenteret og med bedre varsling om uønskede stoffer. Vi har flere eksempler på, at vandværker ønsker vurdering af behovet samt evt. bedre, billigere og mere målrettede planer, som dokumenterer behovet. Vi kalder de alternative planer for Behovsstyret
BNBO/Indsatsplaner. Hvor står vandværket juridisk? DVN udfører assistance til det
vandværket selv ønsker, og vi blander os ikke i hvilken plan vandværker og landmænd
ønsker, men mange vandværker ønsker en plan på det bedst mulig faglige grundlag, da
der ofte er tale om store investeringer.

•

Vandværkets Fremtid. Forebyggelse og dele viden med forbrugerne/skolebørn samt egen bestyrelse. Få
flere ”frø” sået til den fremtidige bestyrelse. Det sker fx gennem vandværkets indsatsplan - især hvis byen
og forbrugerne bor ovenpå eget grundvandsdannede opland. Læs mere på ”vandiskole.dk”.

•

Vandværkets risikovurdering og kontrolprogram. Vi ser på vandværkets kildeplads samt behovet for analyser via gældende drikkevandsbekendtgørelse. Ofte kan reglerne følges med færre analyser, som er lige så
godt, så hvorfor så ikke spare penge hvert år, hvis det er fagligt i orden.

•

Andet - fortæl om dine forslag, måske har vi glemt noget vigtigt? Vi tilpasser efter dine ønsker og afholder kursus, hvor det passer dit vandværk eller grupper (Vandråd, kontaktudvalg).

Formålet er, at deltagerne får et fagligt indblik i eget vandværk. Herved opnås fordele ved fremtidens beslutninger. Vi drøfter, hvordan I kan opnå en nem TOTALLØSNING omkring driften og fordelingen af ansvaret.
Vi har erfaring med, at kurset vil give en større arbejdsglæde hos jer som bestyrelse samt den lokale driftsleder/
vandværks-passer.
Også en større indsigt og en læring på en afslappet måde – her hos DVN eller hos jer.
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2.

IT & hjemmesider samt mitdrikkevand.dk med flere moduler

IT & Hjemmesider handler om, hvordan I får et nemt ”døgn-åbent”
kontor via en super brugervenlig, flot og informativ hjemmeside som overholde lovgivningen samt en gennemgang af jeres IT og sikkerhed.

Kurset kan foregår som et online kursus.
Iflg. drikkevandsbekendtgørelsen skal vandværker have en hjemmeside, som kan informere forbrugerne om de mest nødvendige ting.

Mitdrikkevand.dk anvendes i kurset til at give en oversigt over
vandværkets analyser. Her kan ses udviklingen i råvand og drikkevand for driften. Der kan tilvælges flere moduler.
I systemet findes også en oversigt over antal udførte analyser, så
vandværket løbende kan følge med i, om det obligatoriske kontrolprogram følges.
Medlemmer af Grundvandets Venner:
Får sammen med en løst opgave - mitdrikkevand.dk modul 1 - gratis
i det 1. år samt 30 pct. rabat på projektleder timer.

Peter Toft står for gennemgang af jeres nuværende IT og kan på en
behagelig måde forklare, hvordan jeres IT-tilstand ser ud og komme
med evt. forslag til forbedringer. Her er der jo også nogle regler, der
skal overholdes.
Har vandværket en mailadresse eller bruger I en privat mail adresse ?
Kursus afholdes typisk online - via Teams eller andet program og kan
typiske bestilles når I alligevel er samlet til bestyrelsesmøde.
Ring og forhør jer om de mange muligheder for at blive klogere på VAND & IT
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Eksempel på Program for KURSUS med kursusbevis.
Ledelse & Drift kursus for bestyrelser.
Udvidet med trin 2 som indeholder
øvelser og praktik på vandværket for
vandværks-passer / driftsleder.

Kl. 10.00

Ankomst med kaffe/brød

Kl. 10.30

Generelt om boringer, vandværk, og hygiejne samt tema ”total løsning” for vand & teknik.

Kl. 13.00

Frokost

Kl. 13.30

Generelt om hygiejne, test for bakterier samt mulighed for udvidet beredskab om forebyggelse samt
inspektion af rentvandstanke og brug af ECA-vand

Kl. 15.00

Spørgsmål og afslutning

Program for Ledelse & Drift – udvidet med 3 temaer
Sted:
Hvornår:
Vandværk og antal deltagere:

Kursuslokale hos DVN
den xx 2021 – heldagskursus kl. 10 - 16
xx Vandværk - 12 deltagere

Tilvalgt temaer:
1. ”Totalløsning” for bestyrelser - for at gøre det let for bestyrelsen mht. teknik og fysiske tilstand m.m.
2. Udvidet beredskab mod bakterieforurening – i tilfælde af forekomst af bakterier på vandværket, ledningsnet
samt hos sårbare forbrugere tilbydes en enkel og billig løsning med ECA-vand
3. Renovering og inspektion af rentvandstanke og andre beholdere fx åben iltningstårn

DVN har indrettet 130 m² kursuslokale under kontoret.
Her kan afholdes kurser med både faglighed og hygge, god plads til deltagerne og med mulighed for overnatning.
Vi vil gerne gøre en stor faglig forskel og kombinere det hyggelige og det faglige.
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