
DVN har udviklet et sikkert og
brugervenligt styresystem, som

letter det daglige arbejde på
vandværkerne –

mitdrikkevand.dk er et 
Internetbaseret arkiv til lagring 

af vandværkernes analyser,
 stamdata, årlige nøgletal, 

driftsdata og e-tilstandsrapporter. 
Resultatet er en enkel IT-løsning 

og et effektivt værktøj til:

Administration
Dokumentation
Datahåndtering

Forbrugerservice 

DVN fungerer som uvildig 
rådgiver og teknisk 

sekretariat for vandværker 
og enkeltanlæg. Vi har 

fokus på fremtidens 
drikkevand og udvikler 

værktøjer, der giver 
overblik og forbedrer 
samarbejdet mellem 

vandværker, landbrug og 
kommuner. Målets opnås 

bl.a. gennem:

Egenkontrol  
DAVIS

Fremtidens Vandværk
www.mitdrikkevand.dk

DVN fungerer som uvildig rådgiver 
og teknisk sekretariat for 

vandværker og enkeltanlæg.

www.dvn.dk

98 66 66 66
dvn@dvn.dk

www.dvn.dk
Kærsgårdvej 7, Skørbæk - 9240 Nibe

Brøker - brøndborer

ConTerra a/s

DVS Vandteknik a/s

Fyns Pumpe & Brøndservice aps

Gravesen Elektronik

Hadsund Brøndboring

Højfeldt a/s - brøndborer

Jysk Vandrensning

Brøndborerfi rma

K. Sørensen & Søn a/s

Midtjysk Vandrens a/s

Næstved Brøndboring

Brøndborer

Poul Christiansen & Søn a/s

Sorbisense a/s

Vandteknik aps

Flygt
Pumper a/s

VANDguiden v. Forlaget Himmerland

For yderligere oplysninger om priser, pakkeløsninger 
samt generel information, gå til
www.mitdrikkevand.dk
under menupunktet ”Information”.

Data og resultater fra de listede underleverandører 
til højre, understøtter mitdrikkevand.dk.

IT-systemet letter også deres arbejde 
– og vandværkerne sikres et solidt udgangspunkt, når 
beslutninger skal træffes i samråd med diverse
fagfolk.

På portalen vandarkiv.dk har DVN taget initiativ til at 
samle let forståelig viden om vand og vandværksdrift.
Det sker i et åbent netværk mellem foreløbig ca. 30
leverandører – og kredsen kan løbende udvides.
Formålet er at få samlet nyttig viden, som kan 
understøtte vores unikke decentrale vandforsyning i 
Danmark.
Vi vil naturligvis gerne have involveret folk fra 
vandværker, vandråd, vandværkernes foreninger, 
landbruget, kommuner, statslige institutioner m.fl ., og 
alle er velkommen til at kontakte DVN om samarbejdet.
Læs mere på www.vandarkiv.dk, hvor generel og 
let forståelig information til vandværksfolk om 
vandværksdrift er stillet til rådighed af bl.a. de her 
nævnte leverandører. 

Aars Bogtryk & Offset - 98 62 17 11



Firmaerne Grontmij | Carl Bro, ConTerra og DVN har 
sammen udviklet et værktøj til samarbejde om sikring 
af rent drikkevand. Dansk Areal & Vand Informations 
System er en ny Internetplatform, der giver overblik over 
forureningstrusler i en vandforsynings indvindingsopland. 
Der holdes bl.a. øje med punktkilder og arealanvendelsen 
på markblokniveau. Systemet er velegnet til 
samarbejde mellem de parter, der har indfl ydelse på 
drikkevandskvaliteten. Det gælder landbrug, industri, 
beboere samt det kommunale tilsyn. Systemet er udviklet 
for at styre indsatsplanlægningen og sikre grundvandet 
gennem egenkontrol, viden og frivillig forebyggelse.

DAVIS

På mitdrikkevand.dk kan resultaterne af vandværkets 
egenkontrol lægges ud som supplement til 
analyseinstitutternes kontrol. Mange steder optimeres 
kontrollen ved selv at udføre en række simple test. 
DVN formidler salg af produkter til biologisk og kemisk 
egenkontrol, til priser hvor alle kan være med. Det er billigt 
og enkelt at indføre månedlige test for bakterier – og 
vandværket står stærkt med sin egen dokumentation for 
en velfungerende vandbehandling, når de obligatoriske 
analyser udtages. Det hører med til den forebyggende 
vedligeholdelse selv at kunne spore kilden og tidsrummet 
for en eventuelt opstået forurening.

Egenkontrol 

Lovgivningen kræver i dag, at forbrugerne informeres 
om vandkvaliteten – og borgerne efterspørger i højere 
grad mere detaljerede oplysninger om deres drikkevand. 
mitdrikkevand.dk kan kombineres med skræddersyede 
informationshjemmesider, som imødekommer disse 
ønsker. Kommunikationen mellem vandværket og dets 
forbrugere er desuden afgørende for at få engageret 
de kommende ildsjæle, som skal sikre eksistensen af 
fremtidens vandværker. Levetidsforlængelsen af et privat 
vandværk hænger også sammen med rekrutteringen af 
næste generations bestyrelse.  

Forbrugerservice

Det gode overblik sikres primært gennem en effektiv 
datahåndtering. De mange resultater fra pejlinger og 
målerafl æsninger står ikke bare som lange kolonner af tal, 
men omsættes i let forståelige grafer. Med den visuelle 
fremstilling og en sikker lagring af alle historiske data får 
man hurtigt et praj, hvis udviklingen går i den forkerte 
retning. Med mitdrikkevand.dk får vandværket et redskab 
til at målrette indsatsen og økonomisere med midlerne, 
eventuelle problemer løses i tide, og vandværket sparer 
en masse ressourcer. Ved at forebygge mod pludselige 
krisesituationer, har man investeret i fremtiden.

Datahåndtering

Væk med papirrodet! mitdrikkevand.dk fungerer som 
vandværkets elektroniske tilstandsrapport. Her vil 
tilsynsmyndighederne til enhver tid kunne forvisse sig om, 
at der er orden i sagerne. På kommunen vil man være 
opdateret og kunne følge udviklingen i driftens nøgletal. 
Vandværket bestemmer selv, hvilke oplysninger, der skal 
gøres tilgængelige, men forbrugerne kan evt. delagtiggøres 
i analyseresultater, egenkontroller, beredskabsplaner, 
regnskaber og diverse udviklingstendenser. Med 
indførelsen af IT på vandværkerne bliver det en naturlig 
sag at dele ud af informationerne. 

Dokumentation

Med mitdrikkevand.dk kan vandværksdriften 
fjernovervåges og deles mellem bestyrelse og 
vandværks-passer. Analyseresultater, tekniske data 
og nøgletal samles, bearbejdes og holdes løbende 
opdateret. Med en overskuelig hjemmeside, der giver 
bestyrelsen det fornødne overblik, har vandværket sin 
egen effektive ”kommandobro”. Alle vigtige detaljer 
bringes i sammenhæng, og vandværks-passerens arbejde 
forenkles. Det er et brugervenligt værktøj, som er udviklet 
med henblik på fremtidssikring af vandværkerne – det 
skal være en tidssvarende modernisering, som er nem at 
håndtere. 

Administration

For mere information, besøg www.dvn.dk eller www.mitvandvaerk.dk For mere information, besøg www.dvn.dk eller www.mitlandbrug.dk


