Tak, fordi du prøver Forenklet læser. Del din feedback med os.

Sikring af drikkevand i hele vandbanen

Konference i Kolding 27. oktober

Sikring af drikkevand i hele vandbanen
Bliv klogere på seneste viden om vandkvaliteters betydning for valg af materialer, sikring mod
stagnation og design af vandinstallationer i forhold til brugeradfærd. Dansk Drikkevandskontrol
afholder konference om sikring af drikkevand den 27. oktober i Kolding.
Drikkevandssikkerhed er ikke kun vigtig for vandforsyningerne – det er vigtigt for os alle! For at
imødegå risici for forurening arbejder vandforsyningerne hårdt på at udarbejde handlings- og
driftsplaner for deres vandproduktion. På denne konference får du viden og konkrete eksempler på,
hvordan man effektivt kan arbejde med eftersyn og sikring af bygningers vandinstallationer mod
forurening og tilbagestrømning.

Billedet her er fra en større vandforsyningsvirksomhed, som viser en hygiejne- og sikringsplan for
fremstilling af drikkevand. Sikkerhed for rent drikkevand i hele vandbanen opnår vi kun, hvis
forbrugere og erhverv bliver involveret i arbejdet. Derfor mener vi, det vil være en god idé at
udarbejde tilsvarende hygiejne- og sikringsplaner for hoteller, konferencecentre, kantiner etc., hvor
der dagligt bliver brugt drikkevand til fremstilling af fødevareprodukter.
Dét og meget andet kan du være med til at debattere på konferencen.

PROGRAM
Kl. 08.30 – 08.45:
Registrering
Kl. 08.45 – 09.00:
Velkomst
Kl. 09.00 – 10.00:

Eurofins Miljø Vand:
De nødvendige vandanalyser – hvornår og hvorfor er de vigtige?
Kl. 10.00 – 11.00:

KORSGAARDJESSEN:
Vandsanering og skylleplaner – hvordan undgås stagnation og bakterieudvikling?
Kl. 11.00 – 11.15:
Pause
Kl. 11.15 – 12.20:

Corrosion Advice:
Anbefalinger til at undgå korrosionsskader
Kl. 12.20 – 13.30:

Dansk Drikkevandskontrol:
Revideret drikkevandsbekendtgørelse, krav til vedligehold og sikring af vandinstallationer
Kl. 13.30 – 15.00:
Frokost og branchenetværk
Adresse:
Scandic Hotel, Kokholm 2, 6000 Kolding
Pris:
1.450 kr. inklusive moms. Gratis for medlemmer af Dansk Drikkevandskontrol: Op til to deltagere
pr. medlem.
Tilmelding:
Bindende tilmelding kan ske via mail til:
info@danskdrikkevandskontrol.dk eller på telefon 4422 2116.
Tilmeldingsfrist den 15. oktober. Så snart tilmelding er registreret fremsendes faktura på kr.
1.450,00,- for deltagelse.

mød disse specialister
andreas korsgaard jessen
Rådgivende ingeniør, KORSGAARDJESSEN
Har specialiseret sig i eftersyn af vandinstallationer i eksisterende byggeri – herunder fredede
bygninger, hvor stillestående vand er en af de helt store syndere i forhold til bakterie- og
Legionellaudvikling.

anette alsted rasmussen
Civilingeniør og PhD inden for materialer og procesteknologi,
Corrosion Advice

Mere end 17 års erfaring inden for anvendt overflade- og korrosionsteknologi og har hele sin
karriere arbejdet inden for bl.a. skadesopklaring.

God vandhygiejne er ikke en selvfølge
Ta’ med på rejsen med at sætte fokus på sundt drikkevand og lad os sammen hjælpe bygningsejere,
erhverv, kommuner, administratorer og investorer til at forstå, at god vandhygiejne ikke er en
selvfølge.
På vegne af Dansk Drikkevandskontrol,
Finn Bøye Nielsen, stifter og administrerende partner
Dansk Drikkevandskontrol er et 100% uafhængigt netværk etableret med formålet at sætte bedre
standarder i arbejdet med bygningers vandinstallationer. Vi er derfor ikke finansieret af
producenter.

