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– fordi vedligehold er mennesker



Den Danske Vedligeholdsforening  (DDV) er en 
interesseorganisation for en række forskellige 
brancher inden for bl.a. energi, forsyning, fjernvar-
me og produktion.

Gennem netværk, vidensdeling og medlemsar-
rangementer arbejder vi for at udvikle begrebet 
’værdiskabende vedligehold’, og vores vision er 
at være Danmarks primære omdrejningspunkt til 
optimering af drift gennem vedligehold.

Vi er ikke en rådgivende funktion, men en net-
værksfunktion, der udvikler og faciliterer viden 
inden for vedligehold og drift.

Har du interesse i menneskets rolle i processen og 
betragter vedligehold og drift som en investering, 
så er DDV noget for dig!

„Jeg ønsker at holde mig ajour med den udvikling, der sker inden for vedligehold. 
Især den digitale udvikling er spændende.

Hos DDV får jeg et stærkt og fagligt bredt netværk inden for alle hjørner af faget 
vedligehold.“

- Jonas Vestergaard Grøftehauge, Automation Service Engineer

i korte træk
DDV



til et skatkammer af faglig viden
Få adgang 

At holde sig opdateret og ajour med gældende 
regler, love og nyeste viden inden for drift og ved-
ligehold er essentielt for at skabe merværdi i sin 
virksomhed. Og hos DDV har vi gjort det nemt for 
vores medlemmer.

Vi har et omfattende arkiv af tekster og andet ma-
teriale, og vi opdaterer løbende med nyeste tiltag, 
da det er vigtigt for os, at vores medlemmer altid 
er opdaterede og ved, hvad der rører sig. 

Som medlem får du derfor adgang til:

• Artikler og blogindlæg
• Dokumenter
• Information om efteruddannelse
• Litteratur
• Magasiner
• Værktøjer

Optimering.nu
Har du brug for seneste nyt, kan du altid klikke ind 
forbi vores digitale nyhedsunivers optimering.nu. 
Her får du nyheder, inspiration og viden inden for 
drift og vedligehold. 

Litteratur
Hos DDV har vi en voksende portefølje af relevant 
faglitteratur. Særligt vores bog ’Vedligehold’, der 
bruges på maskinmester- og diplomuddannelser i 
vedligehold samt som opslagsværk i flere virksom-
heder, er eftertragtet blandt vores medlemmer. 

Du finder bogen her: 
ddv.org/vedligehold-5-udgave 



Vores speciale er renovering og service af industripum-
per, gear og ventilation. Med forebyggende vedligehold 
indenfor onsite afbalancering og laseropretning. Dertil 
har vi et special-maskinværksted, hvor vi kan udføre 
rigtig mange typer nicheopgaver indenfor termisk  
påsprøjtning og bearbejdning på et meget bredt udvalg 
af maskiner. 

Vi har også renoveringsområder til både kemi, industri 
og levnedsmiddel, hvor vi holder opgaverne fraskilte 
med stor fokus på kvaliteten af vores opgaver. 

Vi er en kundeorienteret virksomhed og dækker i  
øjeblikket hele Danmark.

RENOVERING OG SERVICE AF 
INDUSTRIPUMPER, GEAR OG VENTILATION

DØGNVAGT: 20 86 26 40  ·  www.thybotech.dk

Er du på udkig efter et stærkt fagligt netværk og 
andre, der ligesom dig selv, brænder for drift og 
vedligehold, så bliv en del af DDV’s stærke netværk.

Vi arbejder for at tilbyde Danmarks bedste net-
værk og services til virksomheder og enkeltperso-
ner, der arbejder inden for drift og vedligehold, og 
vi bidrager til at løse de udfordringer og problem-
stillinger, som vores medlemmer står over for i 
hverdagen.

Hos DDV har vi flere forskellige typer medlemskab. 
På vores hjemmeside www.ddv.org/medlemskab 

kan du læse mere om de forskellige typer, hvad de 
indeholder og se de aktuelle priser.

Som medlem får du en række attraktive 
medlemsfordele:

• Faglig knowhow
• Viden og værktøjer
• Sparring med ligesindede
• Specialiserede netværksgrupper
• Gratis webinarer og netværksmøder
• Konferencer til medlemspriser

af et stærkt fagligt netværk 
Bliv en del



•  Vedligeholdelsesopgaver på tekniske 
installationer og maskinanlæg til industrien 

•  Vedligeholdelsesprogram, oprettelse/
udarbejdelse     

•  Forebyggende vedligeholdelsesopgaver 
• El- og automationsopgaver 
•  PLC-programmering 

Brade Technic & Solutions

www.brade-group.dk

Professionel service 
og vedligehold på 
produktionsudstyr.



Som medlem hos DDV har du mulighed for at an-
søge om optagelse i vores mange forskellige net-
værk. Vi tilstræber løbende udvikling og oprettelse 
af nye netværk, så der altid er noget, der passer til 
vores medlemmers behov og ønsker.

Nogle af vores særligt populære netværksgrup-
per er bl.a. El-netværket, Asset Management og 
Maintenance Excellence - tre stærke og ambitiøse 
netværk med et højt fagligt niveau. 

Tjek vores hjemmeside, og find det netværk, der passer til dig og dine behov.

Netværk
DDV



VEKS er et fjernvarme-transmissionsselskab, der leverer fjernvarme til 
170.000 kunder. VEKS’ fjernvarme bidrager til den grønne omstilling og 
Danmarks mål om at opnå 70 % CO2-reduktion i 2030.

VEKS’ transmissionsafdeling er en teknisk afdeling, som driver, udvik-
ler, optimerer og vedligeholder transmissionsnettet, rør-tracéet, samt 
de pumpe- og vekslerstationer, spidslastcentraler med mere, som 
VEKS ejer og leverer fjernvarmen igennem. 

Ud over vedligeholdelsen dækker VEKS’ transmissionsafdeling også 
overvågning, drift og kvalitet/service af systemet.
 

VEKS gør 
en forskel
VEKS gør 
en forskel

Roskildevej 175 · 2620 Albertslund 

Læs mere om VEKS: 
WWW.VEKS.DK
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Vi opdaterer løbende vores kalender, så du altid kan se, hvilke events der er planlagt.

Arrangementer

At sparre og lære af ligesindede er en vigtig del af 
DDV’s DNA, og derfor afholder vi hvert år en række 
arrangementer til gavn for vores medlemmer.
Vi afholder både fysiske arrangementer som 

uddannelsesdage, Ex Forum og diverse kurser, 
samt netværksmøder og digitale arrangementer i 
form af webinarer.

DDV 
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FEBDOK – det professionelle designprogram  
for dimensionering af elektriske installationer.
FEBDOK integrerer alle vigtige 
dimensioneringsfunktioner og er  
nemt at anvende.

FEBDOK kan kombinere og dokumentere 
elektriske komponenter fra alle vigtige 
fabrikanter.

FEBDOK-kunder får professionel support  
på programfunktioner og tilbydes kurser 
med et højt teknisk niveau.

LÆS MERE: 
TEK-ENERGY.DK

A production site placed 
in Jutland and part of a 
global company. 

Read more at: www.fmc.com

AN AGRICULTURAL 
   SCIENCES COMPANY

Snaremosevej 110

7000 Fredericia

ddv@ddv.org

7591 4455

Kontakt


