
Få hjælp til et  
fremtidsikret og  
effektivt ledningsnet

Som ansvarlig for ledningsnettet kommer du til at arbejde med nettet 
i flere forskellige sammenhænge; både ved større brud, lækager, nye 
etableringer og helt almindeligt vedligehold. Et godt kendskab til lednings-
nettet gør alle opgaver nemmere, mere effektive og ikke mindst billigere. 

Samarbejdet indeholder
·  Ledningsrenovering og renoveringsplaner 
·  Reparation af ledningsbrud 
·  Ledningssøgning og GIS-registrering 
·  Lækagesporing 
·  Etablering/udstykning 
· Projektering 

Samarbejdspartner og kollega
Indgår du et samarbejde med os, er du sikret gennemprøvede, innovative 
løsninger og en ekspertise, der kommer af mange års erfaring i branchen. 
Vi er kollegaer og derfor forstår vi de udfordringer, du står med som 
vandforsyning – store som små. En aftale med os giver dig adgang til alle 
de kompetencer og specialister, vi har.

Fordele ved at samarbejde med Verdo
·  Effektive løsninger og høj forsyningssikkerhed
·  Fordelagtig indkøbsaftale på materialer
·  Fast timepris på montører og mulighed for tilkald 24/7
·  En samarbejdspartner, der kender ledningsnettet

Det vigtigste for os er, at forbrugerne får rent vand. Og en utæt 
ledning lige op af et kloakrør, det er en dårlig idé. Derfor blev vi 
med råd fra Verdo enige om at lægge helt nye vandledninger 
og flytte deres placering.” 

Jan Skovrider, Enslev & Blenstrup Vandværk
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Ledningsnet

Få overblik gennem digital 
kortlægning af dit ledningsnet, 
find hurtigt ledningsbrud og opnå 
besparelser.

Digitalisering  
af dit ledningsnet

Overhold den nye LER-lov. Er dit 
ledningsnet endnu ikke digitaliseret, 
så kan vi hjælpe dig i mål.

Digital styring og 
driftsovervågning 

Spar tid og penge med elektronisk 
overvågning og automation.

Administration

Slip for bekymringer og lad os klare 
dine administrative opgaver med 
professionel kundeservice, afregning, 
indberetning og regnskab.

Termografering 

Sikrer optimale installationer og 
0 kr. i selvrisiko.

Energirådgivning

Sæt fokus på energiforbruget 
gennem analyser, energiberegninger 
og få hjælp til tilskudssøgning.

Opskriften på det effektive vandværk

En del af Verdo-koncernen 
Verdo er en energikoncern med hovedsæde i Randers og kontorer 
i Nordeuropa, Mellemøsten og USA. Kerneaktiviteter er grøn 
energiproduktion, handel med brændsler, teknisk infrastruktur, 
og effektiv forsyning. Vores 500 medarbejdere skaber en årlig 
omsætning på 2,4 mia. DKK.

Verdo Water
Vores aktiviteter udspringer af mange års erfaring med 
vandforsyning, og vi driver i dag fem højteknologiske vandværker. 
Kernekompetencer omfatter ledningsarbejde, automation og 
digitalisering, som alle er vitale for at fremtidssikre vandværker,  
så vi får en vandforsyning i verdensklasse. 

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

+45 7010 0235  |  vand@verdo.com  |  verdo.com/water

Hold dig opdateret 
verdo.com/water/nyheder

Kontakt vores specialist, så vi kan starte dialogen

Peter Nordahn  
Afdelingsleder

+45 5198 4942
peno@verdo.com


