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Opskriften på det  
effektive vandværk



Fremtidens vandværk 
er effektivt – er dit? 

Tryghed, sikkerhed, tilfredse kunder og et selvkørende 
vandværk. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men 
det er det heldigvis ikke. Og det er her Verdo kommer ind 
i billedet. En stabil og sikker vandforsyning kræver nemlig 
den helt rigtige samarbejdspartner. 

Gennem et samarbejde med os kan du: 

·  få større forsyningssikkerhed
·  undgå bekymringer 
·  opnå besparelser
·  undgå driftsstop
·  lette administrationen
·  få et selvkørende vandværk 

Med mange års erfaring i branchen, fem vandværker og 21 
boringer er vi eksperter og driver i dag en højteknologisk 
vandforsyning. Den viden vi konstant tilegner os, ønsker 
vi at dele med vores kolleger, så vi sammen sikrer en 
vandforsyning i verdensklasse i Danmark. 

Vi forstår de udfordringer, du står med som vandforsyning 
– store som små. Et samarbejde med os giver dig adgang til 
alle vores kompetencer og specialister.

Scan QR koden 
- og se løsningen  
på dine bekymringer

verdo.dk/vandværker

Overvågning &
Datalogning

Digital styring og  
driftsovervågning

Hurtig og professionel 
lækagesøgning



Du kender det helt  
sikkert. Når man driver 
vandforsyning er  
opgaverne mange og 
ofte uoverskuelige...

Digitalisering af dit  
ledningsnet

Energirigtig 
pumpestyring

Fremtidssikret og  
effektivt ledningsnet

... men det er der råd for. 

Vi har løsningen på dine 
bekymringer. 



Sådan får du et  
intelligent og  
effektivt vandværk

Er dit ledningsnet endnu ikke 
digitaliseret, så kan vi hjælpe 
dig på vej. 

Ifølge den nye LER-lovgivning skal 
ledningsejere i Danmark digitalise-
re deres ledningsoplysninger inden 
2020. Fremover skal du kunne levere 
oplysningerne indenfor to timer. 

Hos Verdo er vi specialister i digital 
ledningsregistrering. Vi gennemfører 
ledningskortlægning, opmåling og di-
gital registrering for at sikre den bedst 
mulige løsning for dig. 

Du får en partner med brancheerfa-
ring, en nem og enkel løsning, som er 
tilpasset dig, og vi sikrer samtidig, at 
du kommer trygt i mål. 

Vær på forkant med fejl  
og driftstop      

Med digital styring og driftsovervåg-
ning er du på forkant. Med datalog-
ning hvert kvarter får du besked om 
fejl og uregelmæssigheder direkte på 
din mobile enhed inden nedbruddet 
opstår. Du kan afmelde alarmer og 
styre pumper og filtre hjemmefra. Du 
får mulighed for at energioptimere 
værket ved f.eks. at sænke trykket om 
natten, hvor forbruget er lavere. 

Du kan altså overvåge dit vandværk 
hjemmefra, og mindske de manuelle 
arbejdsgange. Det sikrer, at vandvær-
ket kører optimalt døgnet rundt. Du 
kan samtidig få os til at fjernovervåge 
værket for dig, hvis du i en periode er 
forhindret. Så kan du holde ferie uden 
bekymringer om værkets drift.  

Overblik over dit ledningsnet 
giver store besparelser 

Det er vigtigt at give kunderne en 
stabil og sikker leverance af vand. 
Det kræver veludført renovering af 
ledningsnet samt løbende service og 
vedligehold. 

En digital kortlægning af ledningsnet-
tet giver dig det nødvendige overblik 
– det gør opgaverne nemmere, mere 
effektive og ikke mindst billigere. 

Med systematisk lækagesøgning 
vurderer vi løbende tilstanden af dit 
ledningsnet. Det giver dig mulighed for 
at planlægge behovet for renovering 
og komme større skader og omkost-
ninger i forkøbet. 

Ledningsnet Digitalisering af  
dit ledningsnet 

Digital styring  
og driftsovervågning



Vi klarer dine administrative 
opgaver   

Administrative krav og lovgivning 
kan være en jungle at finde ud af 
og ikke mindst efterleve. Overlad 
byrden og bekymringerne til Verdo. 
Vi driver allerede vandforsyning og 
en professionel kundeservice. Derfor 
kender vi krav og lovgivning, og har 
samtidig ressourcerne til at klare de 
administrative opgaver. 

Med vores Excellent kundeadmini-
stration står vi for din kundeservice, 
sender regninger og klarer indberet-
ningerne. Så slipper du for at bekymre 
dig om fakturaerne når ud til tiden, og 
om lovgivningen overholdes. Vi har 
fleksible løsninger, som vi tilpasser 
dine behov og ønsker.  

Sikrer optimale installationer 
og 0 kr. i selvrisiko   

Med termografering af vandværket får 
du en update på el-tavlens stand samt 
forslag til forbedringer af de enkelte 
komponenter – både nu og i fremtiden. 
Du kan planlægge udskiftninger og 
på den måde nå at rette  uhensigts-
mæssigheder inden de bliver til ulykker 
og en dyr affære.  

Med en gyldig tilstandsrapport på 
el-tavlerne betaler du 0 kr. i selvrisiko 
på brandforsikringen, hvis fejlen ikke 
skyldes udefrakommende forhold. Har 
du ikke en tilstandsrapport, ligger en 
selvrisiko typisk på 5.000-10.000 kr. – 
penge du sparer ved at termografere 
vandværkets el-tavler hvert andet år. 
Husk at få termograferingen udført af 
en certificeret virksomhed. 

Sæt fokus på energiforbruget  
og spar penge  

En kortlægning af vandværkets 
energiforbrug viser oftest et stort 
besparelsespotentiale. Vores 
energieksperter gennemgår 
vandværket og vurderer mulige 
energioptimeringer. Herefter får 
du forslag til, hvilke løsninger du 
bør vælge ud fra både økonomi, 
besparelser og tilbagebetalingstid. 

Når du laver energiforbedrende tiltag 
på vandværket, er der samtidig penge 
at hente i tilskud. Og det tilskud kan du 
søge hos os. Vi klarer alt det praktiske 
og sørger for, at du får tilskud til dine 
forbedringer.

Excellent 
kundeadministration

Energirådgivning Termografi

Verdo har testet løsningerne på deres egne vandværker. 
Derfor kan de sætte sig ind i de problematikker og  
udfordringer, vi står overfor.”
 

Klaus Sanko, Vandværksformand, Gjesing Vandværk



Effektive og  
besparende løsninger     

En skræddersyet løsning med datalogning og overvågning, 
sikrer Fjellerup Bys Vandværk en smartere og mere effektiv 
drift. 

“Det kan kræve mange ressourcer at drive et vandværk. Men 
med en løsning, der inkluderer logning og overvågning, bliver 
vandværket personuafhængigt – ja faktisk intelligent ,” siger 
Johnny Fravn, projektleder i Verdo.

Med datalogning får vandværksformand Villy Lassen en 
ugentlig mail med vandværkets forbrug. På den måde er 
han hele tiden opdateret på forbrug i KWh, udpumpede 
kubikmeter vand og det gennemsnitlige tryk i rørene. Er der 
uregelmæssigheder på vandværket, opdager overvågningen 
det automatisk, og sender med det samme en alarm til Villy 
Lassen på SMS. 

Få et personuafhængigt vandværk  
med datalogning og overvågning

Kundecases

På vandværket sidder der en HMI-skærm, der viser trend-
kurver over værkets forbrug. Viser kurven et udsving i ud-
pumpede kubikmeter vand, er det en indikation på lækage. 
Systemet sikrer altså, at Villy hurtigt opdager eventuelle 
lækager med det samme. Det mindsker tabet af de enorme 
antal kubikmeter vand, der kan fosse ud i løbet af de uger, 
der kan gå, før man ellers ville opdage lækagen, og det var 
blevet en dyr affære. 

En gang om året sender vandværket automatisk en årsrap-
port over det samlede forbrug. En rapport Villy Lassen kan 
bruge til den lovpligtige indrapportering af vandværkets 
udpumpede kubikmeter.  

”Løsningen fra Verdo er skræddersyet efter vores behov – 
hverken mere eller mindre. Og så er den dårlige samvittighed 
forsvundet. Det var svært at nå de mange opgaver tidligere – 
nu klarer vandværket det meste selv og sender det direkte 
til mig på mail,” siger Villy Lassen. 



På Gjesing Vandværk har man reduceret slitage på pumperne 
og opnået besparelser på energiforbruget. En nyinstalleret 
løsning med frekvensstyring og alternering af pumperne i 
udpumpningsanlægget betyder, at det lille vandværk kan se 
frem til at forlænge pumpernes levetid.

”Det var især udsigten til at forlænge pumpernes og led-
ningsnettets levetid, der var interessant for os. En ny pumpe 
kan hurtigt koste 10-15.000 kr. Det er mange penge for et lille 
vandværk som vores. Kan vi forebygge, så gør vi det,” siger 
Klaus Sanko, vandværksformand i Gjesing Vandværk. 

Som en sidegevinst sparer vandværket 5-10 procent på 
pumpernes energiforbrug.

”Verdo har testet løsningerne på deres egne vandværker. 
Derfor kan de sætte sig ind i de problematikker og udfor-
dringer, vi står overfor.,”  siger Klaus Sanko.

Med en samarbejdsaftale med Verdo slipper Aars og Nibe 
El-forsyning for selv at indsamle og behandle
forbrugsdata.

”Det skaber større værdi for os at leje os ind i Verdo’s system,  
og dermed også få gavn af deres IT-kompetencer og eks-
pertise til en konkurrencedygtig pris,” siger Morten Degn, 
administrerende direktør for Aars og Nibe El-Forsyning.

Verdo’s løsning kan skræddersys til det enkelte forsynings-
selskabs størrelse og behov.

”Det er ikke kun elforsyningen, der bøvler med en stigende 
administrativ byrde. De lokale varme- og vandværker står 
også over for en udfordring med at løfte opgaven i fremtiden. 
Excellent kundeadministration betyder, at vi tager bøvlet, 
så de kan fokusere på deres kerneaktiviteter,” siger Mikkel 
Pugholm Pedersen, Kundecenterchef i Verdo.

Automation  
- en investering i fremtiden

Mindre administration og færre 
bekymringer 

Løsningen fra Verdo har gjort overvågning og datalogning 
nemmere for os, fordi vi nu har mulighed for at fjernopkoble 
og overvåge vandværket flere steder fra. Systemet klarer 
nu det meste selv. Det optimerer driften og gør arbejds-
gangen mere effektiv, fordi vi hele tiden er opdateret på 
uregelmæssigheder.”

Kurt Erbo Hansen, formand Mørkholt Vandværk



Verdo
Hos Verdo leverer vi noget af Danmarks reneste  
drikkevand til cirka 49.000 borgere i Randers.

Med mange års erfaring i branchen, fem vandværker  
og 21 boringer er vi eksperter og driver i dag en 
højteknologisk vandforsyning. Den viden vi konstant 
tilegner os, udnytter vi i samarbejde med vores 
kolleger, så vi sammen sikrer en vandforsyning i 
verdensklasse i Danmark.

Vi forstår de udfordringer, du står med som vandfor-
syning – store som små. Et samarbejde med os giver 
dig adgang til alle vores kompetencer og specialister.

Tendenser, meninger og seneste nyt fra en branche i 
konstant bevægelse. Tilmeld dig vores nyhedsbrev – 
så er du opdateret.     

Hold dig opdateret  
verdo.dk/vandværker-nyhedsbrev 

Kontakt vores specialist,  
så vi kan starte dialogen 

Johnny Fravn 
Salgs- og projektleder 

T: +45 3073 1702
E: jofr@verdo.dk
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