Mitdrikkevand.dk – pakke 3
Vandværkets nøgletal - tilstandsovervågning
Gå ind på
https://mitdrikkevand.dk
Klik på ”Find forsyning”

Find dit vandværk via
oversigtskortet
- zoom ind på kortet
- klik på Se værket - klik her
eller
Indtast dit vandværks ”navn”
i søgefeltet

Du er nu på forsiden af
vandværkets side.
Til venstre et foto af
vandværket
Et slideshow med 5-10 fotos
fra kildeplads og vandværk til
højre på siden som
præsentation af vandværket.
Navigationsrude med de
enheder, som det enkelte
vandværk har
(indvindingsboringer,
vandværker, ledningsnet,
kontrolboringer, m.m.)
Under foto fra vandværk
findes en
forbrugerinformation, hvor
de mest almindelige
parametre er oplyst for
vandværk og ledningsnet.
Fx: vandets hårdhed
Nederst på forsiden findes
- oversigt over
kontrolboringer
- oversigt over seneste
analyse
- stamdata
m/kontaktoplysninger
- besked om overskridelser.

Stamdata
og
enheder for
- indvindingsboringer
- vandværker
- ledningsnet
- kontrolboringer
ajourføres

DVN overfører:
- Historiske analyser
- Borejournaler
- Gl. borerapporter m.m.
- Andre rapporter m.m. som
er tilgængelige forskellige
steder på Internettet
Lægges på ”filer, noter og
links” under hver enkelt
enhed.

Nye analyser opdateres
løbende – ofte samme dag
som laboratoriet udsender
resultaterne
Analyseresultaterne vurderes
og vandforsyningen
modtager e-mail om:
- hvilken analysekontrol der
er lagt på
- bemærkninger hvis der evt.
er overskridelser eller en
uheldig udvikling – samt
forslag til handling.
- findes tegn på fejlanalyser
kan laboratoriet ofte nå at
tjekke igen inden vandprøven
smides ud.

Hvis der er et parameter og
et analyseresultat der er
markeret med rød skrift
betyder det at der er en
overskridelse på det enkelte
parameter
Det er dog kun gældende for
analyser på ledningsnet og
vandværk.
Vigtigt!
Der er ingen grænseværdier
på vand fra boringer.

Vandværket fremsender 5-10
foto fra boringer og
vandværk – som lægges på
mitdrikkevand.dk.

Vandværket giver besked til
sit laboratorium om, at DVN
skal sættes på som
kopimodtager af alle
fremtidige analyser.

Kopimodtager = dvn@dvn.dk

Vandværket fremsender kommunens kontrolprogram, som lægges ind under ”filer, noter og links”

DVN ajourfører løbende
skema med ”analysestyring”,
så vandværket kan være
sikker på, at alle analyser
udtaget iht. kommunens
kontrolprogram.

Nøgletal, driftsmålinger,
pejlinger, m.m. for driften
(5 år tilbage) overføres til
systemet.

Årsdata (5 år tilbage) for
indvinding, salg, udpumpning,
målere, el, m.m. overføres til
systemet

Hvert kvartal (eller efter
aftale) indlæser DVN nye
aflæsninger.
Driftsleder kan også få
adgang til systemet, så
han/hun selv kan lægge dem
ind - løbende som de bliver
aflæst.
Data vurderes og
Vandværket modtaget mail,
hvis der er bemærkninger til
de arkiverede nøgletal.

