
 
 

 

Hålla tätt Hålla tätt 
- så löser vi vattenläckagen- så löser vi vattenläckagen
halvdagsseminarium i Helsingborg den 28 junihalvdagsseminarium i Helsingborg den 28 juni  
Läckage av vårt värdefulla dricksvatten är både 
ett onödigt resursslöseri och en kostnadsfråga. Vi 
behöver jobba aktivt och konstruktivt med smarta, 
nya lösningar för att optimera dricksvattenkedjan.  
 
NSVA bjuder tillsammans med Future City Water in till 
ett inspirerande och lärorikt seminarium om dricksvat-
tenläckage. 

På SemiNAriet får du senaste information från Svenskt 
Vatten om dricksvattendirektivet och hur det påver-
kar VA-verksamheterna i Sverige. Vi diskuterar hur du 
aktivt kan arbeta med frågan. Vi belyser allt från orga-
nisationsutmaningar, smarta digitala tillämpningar till 
praktiska mätningar av olika slag.  
 
du får ta del av erfarenheter både från Sverige och från 
Danmark som ligger i framkant med läcksökningsarbe-
te. Dessutom får vi ta del av presentationer från företag 
med olika tekniker. Vid mingellunchen finns möjlighet 
till samtal och utbyte. 

Anmäl dig  
HÄR

Sista anmälningsdag 14 juni: 
förlängd till 21 juni 

Seminariet är kostnadsfritt. 

Lokalen är begränsad till  
50 besökare, 

först till kvarn gäller.

Seminariet hålls på
 svenska/skandinaviska.

 

   Program 
• Vattendirektivet - vad säger det om  

läckage och hur ser läget ut i Sverige?  
Mats Engdahl, Svenskt Vatten 

• Hur kan VA-organisationerna  
jobba med frågan?  
Annika Malm,  
Kungsbacka Vatten och Avfall 

• Aktiv läckagekontroll och digitala  
hjälpmedel 
Victor Pelin & Sven Bengtsson, NSVA 
 

• Hur har man gjort i Danmark? 
Envidan  

• Digital tvilling kan vara en hjälp 
Johan Spännare, DHI 

• Företagspitchar  
5 minuter var (engelska eller svenska) 
Siemens/Buntplanet (AI-teknik) 
Kamstrup (vattenmätare) 
Xylem (digitala lösningar) 
Fluves (fiberteknik) 
Specialsök (hundar som söker) 

• Mingellunch (ingår)

 

 

 

Info
Sista anmälningsdag 14 juni  

förlängd till 21 juni
Seminariet är kostnadsfritt.

När & var?  
Tisdagen den 28 juni, kl 9-13

             Reco Lab, Atlantgatan 8, Helsingborg
                     Det finns möjlighet att följa  
                       presentationerna på länk.  
                                 Ange i anmälan.

Frågor?  
mhag@dhigroup.com

https://formular.nsva.se/forms/qCwjdTo9JcJfB3keLDvl
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