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Se TV-inspektionsvogn
Hvad rører sig indenfor tv-inspektionsbranchen set med tv-
firmaet FKS Slamssons øjne? 
Få en update på kommende nyheder, og et bud på fremtidige 
spændende teknologier indenfor tv-inspektion.
Se en Tv-inspektionsvogn og det udstyr der anvendes, med 
mulighed for en live demo. 
FKS Slamson

Spor 2

Ankomst og kaffe

Velkomst ved HUG DK-formand Susi Finkielman

Velkomst fra Hexagon ved Landechef, Jackie Sandgård

Hexagon Keynote
Her ser vi nærmere på den teknologiske udvikling indenfor forsyningssektoren med fokus på hvad der sker indenfor IT/GIS, 
samt hvordan sektoren påvirkes af samfundsudviklingen og lovgivers regulering. Dette vil blive understøttet med brugercases 
og små demoer af hvad European Software Center (ESC) er i gang med at udvikle. 
Præsentationen vil være på engelsk. 
Jean-Francois Allard , Hexagon

Lille kaffepause

De nye DANVA datamodeller EL-basar
Vi har efterhånden hørt om de kommende datamodeller i 
flere år, men nu har vi rent faktisk implementeret en god bid 
af dem. Kom og se hvordan det kommer til at se ud!
Anders Hartmann-Andersen & Hanne Ribergaard, Hexagon

Er du jeres go-to guy når der bliver nævnt el? Kom og del ud 
af dine færdigheder og glæd en branchekollega. Kunne du 
omvendt godt tænke dig at blive lidt bedre, er basaren også 
din mulighed. Send gerne udfordringer til supporten inden. 
Hanne Kamienski, SK Forsyning
Support: Morten Møller, Hexagon

Automatisk genereret skematik af elnettet Spildevands-basar
Kom og bliv klogere på hvordan man med GTechnology’s 
Schematics kan etablere en skematisk repræsentation af et 
netværk. 
Se hvordan Frederikshavn Forsyning fik et bedre overblik 
over mellemspændingsnettet i deres GIS og samtidig fik 
mulighed for at visualisere åbne og lukkede forbindelser i 
den enkelte stationer med Editerbar skematik.
Morten Møller Sørensen, Hexagon

Kig forbi spildevandsbasaren og se om du måske har 
misset et godt tip, eller medbring en situation som volder 
jer problemer. Send gerne en email med udfordringer til 
supporten inden.
Anders Florup & Karin Svan, SK Forsyning
Simon Veilstrup & Hanne Ribergaard,  Hexagon

Frokost og generalforsamling

Adgang til offentlige data
Mængden af offentlige data, som Forsyninger har adgang til, er stor. Så stor at man nemt kan miste overblikket. Derfor vil 
Preben give os et overblik over de tilgængelige offentlige data, som kan være interessante for forsyninger, hvad de kan bruges 
til og hvordan man får adgang til dem og om de stilles gratis til rådighed.
Preben Lisby, Projektleder og partner, LIFA

Kaffepause

LER 2.0 på banen - kom med ombord
Det landsdækkende Ledningsejerregister (LER) har taget 
et stort digitaliseringsspring, og LER 2.0 er nu på banen. 
Hvilke nye krav skal ledningsejere og graveaktører leve op 
til? Hvordan tilslutter man sig LER 2.0? Hvad kan LER 2.0? 
Hvordan forbereder man sig som forsyningsselskab til LER2? 
Hvilke data er ikke klar til LER2? 
 Få svar på disse eller øvrige spørgsmål og hør mere om det 
nye LER besvarelsesmodul. 
Sten Madsen & Carina Saxtorph, LER-sekretariatet, Styrelsen 
for Dataforsyning og Effektivisering 
Susi Finkielman, Frederiksberg Forsyning
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Spor 2

Foredrag ved Tommy Krabbe - Forandringer, forskellighed og fællesskab

Kaffepause

Benchmark rundbordssamtale
Alle forsyninger trækker data ud til indberetning til div. 
myndigheder/styrelser. Rundbordssamtale om erfaringer/
metoder og evt. behov for standard værktøjer der kan 
forbedre mulighederne for udtræk af de korrekte data. 
Morten Møller Sørensen, Hexagon

Opdatering: danske produktopdateringer Vand-basar
Bliv opdateret på Hexagons danske brancheløsninger og 
se de nyeste funktioner.  Vi kommer vidt omkring i bl.a. 
NetWorks DataBrowser, G/DataBrowser, TVi Manager, 
DriftsForstyrrelser. Kom også og giv dit feedback på hvad vi 
skal forbedre i vores løsninger. 
Jackie Sandgård, Country Manager, Hexagon

Kom ind og hør hvad andre brugere arbejder med i 
Vandbasaren og se hvordan de løser de samme opgaver du 
selv sidder med til dagligt. 
Send gerne en email med udfordringer til supporten inden.
Christina Nielsen, Nyborg Forsyning 
Support: Simon Veilstrup, Hexagon

Nye typer af data hos SDFE.  
Befæstelseskortlægning - metodeudvikling og 
forventninger

G/DataBrowser-basar
G/DataBrowser kan nærmest alt undtagen at lave kaffe. Kom 
derfor og bliv inspireret til at lave dine egne dataanalyser 
og temakort. Men har du ikke altid lige helt styr på hvad og 
hvor dataen er, kan et stop forbi basaren måske være svaret 
på dine bønner. Send gerne en e-mail med udfordringer til 
supporten inden. 
Carina Munk Pedersen, Frederiksberg Forsyning
Suppport: Kasper Rügge, Hexagon

Kaffepause

Produktopdateringer, G/Technology & Networks

Relationship Manager-basar
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Forandringer hører efterhånden til hverdagen, men trods dette er vi ikke blevet bedre til at håndtere dem. Forandringer bliver 
oplevet forskelligt, og dette udfordrer det fællesskab, der skal sikre, at opgaverne bliver løst. Hør bl.a. om, hvad forandringer gør 
ved vores tanker og følelser, og hvordan vi anerkender hinandens forskellighed. 

Spor 2Spor 1

Leica Geospatial

Fjernvarme-basar

Der er fuld fart over opmålingsbranchen! Udstyret bliver mere og mere præcist og samtidigt mere kompakt og brugervenligt. 
Kom og se Leica Geosystems præsentere nogle af deres nye og spændende produkter. 
Knud Rasmussen,  Leica Geospatial

Kom og vis hvordan I bruger relationer i G/Tech og bliv klogere 
på hvordan andre forsyninger bruger værktøjerne.
Indsend gerne på forhånd hvis du har nogle gode eksemplar 
på, eller udfordringer med arbejdet med relationer i G/tech. 
Jacob Mathiasen, Fjernvarme Horsens 
Support: Hanne Ribergård, Hexagon

Frokost12.15

Spor 2Spor 1

Få et overblik over de seneste forbedringer leveret af 
European Software Center i Intergraph NetWorks og  
G/Technology. Præsentationen vil også omfatte den nye 
Product Roadmap for produktlinjerne. Og du vil ikke gå glip af 
Jean-Francois’ seje live demoer!
Præsentationen vil være på engelsk.  
Jean-Francois Allard, Hexagon

Få et indblik i hvordan andre forsyninger håndterer deres 
fjernvarmeledningsnetværk og del egen erfaringer.
Aktuelle emner såsom opmåling og indlæsning, alarmnet, 
termografi, benchmark etc. kan komme under kyndig 
behandling.
Send gerne en email med udfordringer til supporten inden.
Søren Engen, Frederikshavn Forsyning
Support: Morten Møller Sørensen, Hexagon

SDFE lancerede i 2020 et landsdækkende og frit tilgængeligt 
befæstelseskort. I dette oplæg præsenteres kortets 
nuværende form, datagrundlag og tilblivelse. Derudover 
diskuteres muligheder og udfordringer for kortets fremtidige 
egenskaber og datagrundlag. Herunder bl.a. brug af LIDAR 
og muligheden for at klassificere forskellige overfladetyper. 
Se mere: www.dataforsyningen.dk/labs/2259
Ask Holm Carlsen , SDFE



Tid og sted

Tid: 
Mandag d. 25. oktober fra klokken 9.00 - 16.40
Tirsdag d. 26. oktober fra klokken 9.00 -15.45

Sted: 
Hotel Munkebjerg 
Munkebjergvej 125
7100 Vejle
Telefon: 7642 8500
www.munkebjerg.dk

Kørsel: 
Hotel Munkebjerg ligger ca. 10 min. kørsel sydøst for Vejle ad hovedvejen i 
retning mod  
Fredericia. Bilister, der kommer ad motorvej E45, skal benytte frakørsel mod 
Vejle S.  
Fra Billund Lufthavn kører en lufthavnsbus til hotellet via Vejle Banegård.  
Fra Banegårdspladsen kører der taxier.

Pris:  
HUG DK-medlemmer *) 
Begge dage med middag og overnatning   dkk 4.100,-
1 dag med middag og overnatning               dkk 3.900,-
1 dag med middag uden overnatning   dkk 3.000,-
1 dag                     dkk 2.500,-
 
Ikke-medlemmer *) 
Begge dage med middag og overnatning   dkk 4.800,-
1 dag med middag og overnatning               dkk 4.600,-
1 dag med middag uden overnatning                                 dkk 3.700,-
1 dag                     dkk 3.200,-
 
*) Ved tilmelding efter tilmeldingsfristen tillægges  dkk    500,-

Tilmelding:
Tilmelding på  https://go.hexagonsi.com/HUGdk2021
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 24. september 2021


