
Find ledningsbrud  
hurtigt og spar på  
dine omkostninger

Fordele ved lækagesøgning
Som lokal vandforsyning opnår I følgende fordele ved at vælge 
lækagesøgning udført af Verdo:

·  Mulighed for at opspore alle lækager, der måtte komme i 
ledningsnettet - både i plast- og jernrør.

·  Lave start- og timeomkostninger, fleksibilitet i løsningen samt 
tidsplanlægning af opgaven.

·  Hurtigere fund af ledningsbrud/lækager samt sænkning af 
lækagetab, hvilket betyder minimering af omkostningerne.

·  Forbedret forsyningssikkerhed gennem planlagt renovering og 
dermed bedre kundefokus.

·  Miljømæssig og økonomisk gevinst ved lavere energiforbrug. 

På fire år har vi reduceret vandtabet på vores ledningsnet fra 9,5% til 
2%. Udover lækagesøgning på vores eget ledningsnet har vi assisteret 
vandværkerne Helsted, Assentoft, Øster Tørslev, Blenstrup Sdr. Bjert, 
Spentrup og Udbyhøj-Sødring.

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om muligheden for reducere 
dit vandtab, kommer vi gerne forbi og tager en snak.

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

Det vigtigste for os var naturligvis at finde lækagen, så vi kunne 
stoppe vandspildet – det er både dyrt og spild af vigtige ressourcer, 
at drikkevandet fosser ud i jorden. Med Verdo’s hjælp ser det nu  
heldigvis ud til, at problemet er løs.”  

Kaare Ibsen, formand for Blenstrup Vandværk.



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




