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1. Gør Corona noget godt? 

DVN har besluttet at få det bedste ud af situationen, ved at gå alle vore rutiner og systemer
igennem. Forbedre dem og gøre dem mere brugervenlige.
En konkret ting kan ses på forbrug af diesel, som er faldet drastisk. Men det er jo bare
positivt.
Jeg tror, at vi vil opleve, at fremover vil mange flere opgaver kunne løses her fra kontoret
og mere hjemmearbejde af DVN's medarbejderne.
 
Vi tilbyder mange flere opgaver løst via vores IT-systemer og rigtig meget kan udføres over
nettet.

Hvordan udtages en bakterie- og kimtest
Hvordan får vandværket et nemt overblik over sine data og især analyser
Får vi oplysninger fra vandværket kan mange flere emne og opgaver løses uden
kørsel og fysiske møder. Dermed bliver det billigere.
Vi arbejder sammen med flere vandværker om billigere hjemmesider. Flere lærer at
lave opdatering via fjernsupport, hvilket er fordelen ved DVN-hjemmesider. Det
betyder også, at vi kan sætte prisen på opgaverne ned, så det er også et eksempel
på en fordel.

Læs mere i vores Idekatalog på dvn.dk – her er mange muligheder beskrevet til
inspiration.

2. Lær med spørgsmål

Vi har ansat en skoleelev til at gennemgå projekt Vandiskole.dk - set fra en 9. klasse
elev - og vil i foråret 2021 være klar med en opdateret version, hvor flere emner og
muligheder indgår. Fx mere om opgaver i biodiversitet, hvordan man som haveejer kan
bidrage til øget grundvandsdannelse samt mindre belastning på kommunens
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https://mitdrikkevand.dk/index.php?ID=1
https://dvn.dk/
https://vandiskole.dk/


regnvandsledning og vandløb. Flere mulige fordele som både kan bruges i undervisningen
og på vandværkets kildeplads.

Det er et relevant projekt for vandværksfolk:

Indgår i oplæring af nye bestyrelsesmedlemmer
Skoleeleverne er vandværkets ”ambassadører” og bringer læring med spørgsmål,
til hjemmet, hvor debatten om forurening og hvad vandværket gør godt for det lokale
samfund.
Opdelt i 10 opgaver. Skolens lærerer får e-materiale til støtte og supplement for
læring om vand & miljø via det lokale vandværk
Et projekt som kan indgå i vandværkets indsatsplan og generelt bidrager til et bedre
vandværk og forberede næste generation til at tage over.
Derfor tilbyder vi rabat via Grundvandets Venner, da projektet er med til at fastholde
jeres lokale vandværk.

3. Nyheder - de 4 pakker under mitdrikkevand.dk og opdateret KUV
L&D 2021

Tilbage i 2013-2014 havde vi mere end 1000 vandværksfolk på ”skolebænken” og på
besøg ude på hinandens vandværker. Vi kalder det Kursus "Om og på eget vandværk &
med hygiejne" (KUV L&D).

Vi har opdateret KUV L&D* - til en version 2021 med en del forbedringer på IT-delen, så
vi bedre kan servicere fra kontoret.

Kursus-Udvikling- Vandværker i Ledelse & Drift

Meget er sket siden – nye regler og måske nye folk på vandværket og i bestyrelsen.
Er det tid til planlægning af jeres næste opdatering?
Vi har udviklet nye funktioner på MD – Mitdrikkekvand.dk.
Sammenhængene mellem MD - pakke 1, 2, 3 og 4 er således, at kunden altid kan
udvide sin MD-pakke fra pakke 1 til 2 og evt. til 3.
Pakke 4 kan bestilles særskilt og handler kun om kundens IT-sikkerhed, service og
rådgivning om PC, software-pakker, e-kalender (vandværkets opgaver), persondata,
datasikkerhed m.m.
 
MD-Pakke 1 – mest beregnet til aktuelle opgaveløsninger og hurtige vurderinger om
kildepladser, vandbehandling, handlingsplaner. Dokumentation på nettet og dermed
kortere rapporter. Kan bestilles og opsættes, så det kan tilgås fra vandværkets
hjemmeside, som en nem og forbrugervenlig løsning med overblik, forklaringer samt
grafer og info.
Måske kombineret med en ny DVN hjemmeside. Selv de mindste modeller af vore
hjemmesider overholder gældende lovgivning.

Ring og få et tilbud på fx pakke 1 - evt. med aftalt prøvetid og Teams kursus

https://mitdrikkevand.dk/index.php?ID=1


- før du bestiller. Det koster ikke ekstra og giver vandværket værdi og
mulighed for besparelser.
 
MD-Pakke 2 - som vi kalder analyseservice, er en udbygning af pakke 1.
Her er der fx. tilføjet et nyt modul med en nem oversigt over jeres 5-års
kontrolprogram. Hvad er status ? – har vi fået udført det vi skal ?.
Vi vurderer løbende udviklingen, og fortæller jer, om I har mulighed for at få ændret
jeres analyseprogram, og dermed opnå besparelser og/eller et mere målrettet
program, som er mere relevant for jer (fx til Indsatsplan/BNBO, bedre varsling, osv.).
 
MD-Pakke 3 - NYHED: sammen med Hjerm Vandværk (medlem af Grundvandets
Venner) arbejder vi på forenklinger af data og en nem måde for bestyrelsen at følge
udviklingen i boringer og vandværkets tilstand, udvalgte dele af økonomien, svind
osv. Hvordan er udviklingen fx i vore analyseudgifter år for år.
- samt en nyhed om at kunne dele viden på dataniveau (nøgletal) med fx andre
medlemmer af Grundvandets Venner. Altså en direkte erfaringsudveksling vandværk
til vandværk.
 
MD-Pakke 4 - her er vi ovre i vandværkets IT og her kan PETER TOFT assistere
om sikkerhed, online-service, valg af PC, genoprette data, m.m. - og som noget nyt
kan vandværker få assistance til opsætning af jeres opgavekalender, så den
udnyttes sammen med KUV L&D – version 2021 - som en nem huskefunktion.

Næste nyhedsbrev: Marts 21

Kan udfordringer om Strontium og andre sporstoffer eller andre uønskede stoffer
løses på kildepladsen? – altså undgå udvidet vandbehandling.
Ubrugte muligheder: via bioteknik /naturen samt de øvre - ofte iltholdige - 
grundvandsmagasiner, når kildepladser skal forsøges reddet eller blot som varsling
om uønskede stoffer sammen med behovsstyret indsatsplan efter risiko.

Send gerne denne mail videre til andre, som du/I samarbejder med i jeres lokalområde,
netværk eller vandråd/kontaktudvalg.

Læs mere om Grundvandets Venner og tilmeld jer netværket.

DVN deltager gerne i en Temaaften - vælg selv dit tema på dvn.dk.

Vandguiden - som e-bog fra 2021.
Vi opfordrer alle vandværksfolk,
landmænd m.fl. til at tilmelde sig
nyhedbrev på sitet vandguiden.dk samt
tegne et abonnement. Velegnet til
selvstudie og søgning på artikler, ord,
emner, analyser, m.m.

https://grundvandetsvenner.dk/
https://grundvandetsvenner.dk/
https://grundvandetsvenner.dk/
https://dvn.dk/
https://vandguiden.dk/


Jørgen Krogh Andersen
Hydrogeolog i DVN

 
Du kan finde mere information og eksempler på følgende hjemmesider: ”dvn.dk,
vandguiden.dk, mitdrikkevand.dk og grundvandetsvenner.dk".

DVN er medlem af Danske Vandværker   
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