
 

 
 

2-dagers driftsoperatørsamling 2017 

Scandic Seilet, Molde 
6. – 7. desember 2017 

DRIFTSASSISTANSEN 
FOR VANN OG AVLØP I MØRE OG ROMSDAL 

 



Onsdag 6. desember 

 
Velkommen til 2-dagers driftsoperatørsamling 2017 
Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal har gleden av å invitere til 2-dagers samling på Scandic 
Seilet i Molde, 6.-7. desember 2017. Den årlige samlingen er en møteplass for faglig påfyll og utveksling av 
erfaringer. På samlingen vi du knytte kontakter og møte kolleger fra kommuner, vannverk, konsulenter, leveran-
dører og entreprenører for erfaringsutveksling, drøfting av faglige problemstillinger og oppdatering om nyheter i 
bransjen.  
 

 
 

Scandic Seilet har 224 rom og ligger i Molde sentrum. Hotellet er 16 etasjer høgt og er bygget delvis ut i Romsdalsfjorden. 
Fra Sky Bar, Seilet Restaurant og rommene er det en spektakulær utsikt mot Moldepanoramaet med sine 222 fjelltopper. 
Bjørnsonhuset, som er et kombinert kulturhus og konferansesenter, er integrert i hotellet. I Akterseilet er det egen konfe-
ranseavdeling, badeland og treningssenter. 
 

 

Fagtema 
På konferansen vil en rekke sentrale fagtema bli belyst av dyktige forelesere. Etter konferansen kan innleggene 
lastes ned fra Driftsassistansens hjemmeside, www.driftsassistansen.org.   
 

Miniutstilling 
Leverandører som deltar på samlingen, vil også i år presentere sine tjenester og produkter på stands i tilknytning 
til kurslokalene. I programmet er det satt av god tid til kontakt med leverandørene. 
 

Målgruppe 
Målgruppen for samlingen er driftsledere, driftsoperatører og fagarbeidere med ansvar for daglig drift og vedlike-
hold. Samlingen er også svært aktuell for personell med ansvar for planlegging og prosjektering av nye VA-
anlegg. 
 

Påmelding 
Påmelding til samlingen skjer ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjema til sekretariatet. 
 



Onsdag 6. desember – Bjørnsonsalen                  
 

10.30 Utstillingsvandring og registrering av deltakere 
  
11.00 Lunsj 
  
12.00 Åpning og orientering om programmet v/møteleder 
  
 Møteleder: Jon Ivar Gjestad, Sivilingeniør Gjestad AS 
  

   Ledningsfornyelse med NoDig-metoder 
  
12.10 Ledningsfornyelse med glassfiberarmert 

strømpe som herdes med UV-lys 
  

 − Hvordan gjennomføres en installasjon i praksis? 
Muligheter og begrensninger 

− På drikkevann ble første installasjon utført i Eu-
ropa/Norge i mai 2016. Hva har skjedd siden? 

− Kumfornyelse med glassfiberarmert strømpe 
gjør det umulige mulig 

  

 Hendrik Panman, Kjeldaas AS 
  
12.40 Utblokking og inntrekking av nytt rør og styrt 

boring i løsmasser 
  

 − Anvendelsesområder og prosjekteksempler 
− Fordeler og begrensninger med metodene 
− Krav til forundersøkelser og forarbeid 

  

 Anders Dahlman, Holland Boring AS 
  
13.10 Spørsmål / diskusjon 
  
13.30 Utstillingsvandring 
  
   Vannkummer – utforming og kumsikkerhet 
  
14.00 Ny standard for prefabrikkerte vannkummer 
  

 − Komplett kravspesifikasjon inklusiv forankringer 
gir sikkerhet for trygge vannkummer 

− Hvilke krefter må kummene dimensjoneres for? 
  

 Geir Sogge Johnsen, Basal AS 
  
14.30 Den perfekte vannkummen – finnes den? 
  

 − De viktigste funksjonskravene 
− Hvordan påvirker kravene kummens utforming 

og valg av armatur? 
− Hvordan kan man ta hensyn til at kummen er en 

arbeidsplass? 
− Eksempler på gode løsninger 

  

 Hans Hatmyr, Ulefos AS 
  
15.00 Spørsmål / diskusjon 

15.15 Utstillingsvandring med kaffe og wraps 
  
   Hvordan får vi kontroll på vannlekkasjene? 
  
16.00 Driftsassistansens fellesprosjekt for lekkasje-

reduksjon - forprosjekt for 13 kommuner 
  

 − Dagens situasjon og mål for lekkasjereduksjon 
− Metoder, besparelser og behov for tiltak 
− Samarbeid om lekkasjesøking og felles utvik-

lingstiltak – behov, muligheter og anbefalinger 
  

 Kåre Kalleberg, Asplan Viak AS 
  
16.30 Molde Vann og Avløp - Plan for lekkasjereduk-

sjon 2018-2021 
  

 − Dagens situasjon mht. målesoner, lekkasjer og 
personell 

− Operativ plan for lekkasjesøk, lekkasjeregn-
skap, mål for lekkasjereduksjon, trykkreduksjon 

− Tiltaksplan for lekkasjereduksjon 
  

 John Arve Brødreskift, Molde Vann og Avløp KF 
  
17.00 Videreføring av fellesprosjektet. Mulige sam-

arbeidstiltak - Diskusjon 
  

 − Avtalebasert kjøp av tjenester til lekkasjesøk? 
− Opplæringstiltak? 
− m.m. 

  
 
 

17.15 Avslutning 
  
   Festmiddag i Bjørnsonsalen 
  
19.30 Aperitiff i lobbyen 
  
20.00 Stor julebordsbuffet med underholdning 
  

 Toastmaster: Fredrik Steen 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sunnmøringen Fredrik Steen er en samfunnsengasjert 
og treffsikker standup-komiker som tar dialekter og 
mennesketyper på kornet bedre enn noen annen. 



Torsdag 7. desember – parallelle sesjoner  

 
 Møterom Magnhild 
  
 Møteleder: Jon Ivar Gjestad, Sivilingeniør Gjestad AS 
  
   Helserisiko ved arbeid på avløpsanlegg 
  
08.30 Eksponering og helseeffekter på luftveiene 

og sentralnervesystemet  
  

 − Resultater fra et prosjekt utført av STAMI  
− Hvilken helserisiko utsettes vi for og hvordan 

kan vi beskytte oss? 
  

 Åse Dalseth Austigard, Trondheim kommune 
  
09.15 Metoder og utstyr for luktreduksjon 
  

 − Lukt og luktspredning 
− Aktuelt utstyr for behandling av ventilasjonsluft 

på avløpsrenseanlegg og pumpestasjoner 
− Eksempler på gode løsninger 

  

 Paal Kjørsvik, Odor & H2S Solutions Norway 
  
10.00 Utstillingsvandring og utsjekking fra hotellet 
  
10.45 Effektiv fjerning av fett fra avløpssystemer 

ved bruk av Biokatalysator 
  

 − Fjerner fett på pumper, rørvegger og andre 
flater 

− Hindrer lukt og dannelse av H2S 
− Sparer driftsoperatør for mye manuelt 

renholdsarbeid 
  

 Stine Bendigtsen, Teta Vannrensing AS 
  
   Avløpspumpestasjoner 
  
11.15 Drift og vedlikehold av avløpspumper 
  

 − Hvor ofte bør pumpene kontrolleres? 
− Punkter som bør inngå i en rutinemessig sjekk  
− Mulige løsninger på kjente driftsproblemer 

  

 Kjell Martin Flø, KSB Norge AS 
  
12.00 Stjørdalsmodellen - en prefabrikkert stasjon 

med fokus på HMS og sikkerhet 
  

 − Tørroppstilte pumper  
− Adkomst til maskinrom via spindeltrapp 
− Sikker og enkel tilgang for tilsyn og service  

  

 Ståle Fjorden, VA-Prosjekt Midt-Norge AS  
  
12.30 Lunsj / avslutning 
  

 
 Møterom Mit Følge 
  
 Møteleder: Kjell Inge Reiten, Molde Vann og Avløp KF 
  

   SD-anlegg og databaserte FDV-systemer 
  

 

  
 08.30 FDV-systemet som verktøy for vedlikeholds-
planlegging og daglig drift og vedlikehold   

  

 − Gjennomgang av FDV-systemet med fokus på 
vedlikeholdsplanlegging og praktisk bruk  

− Integrasjon mot SD-anlegget, Gemini VA, kom-
munens arkiv- og kvalitetssikringssystem m.m. 

− Behov for videreutvikling sett fra brukersiden  
  

 Kjell Inge Reiten, Molde Vann og Avløp KF 
  
09.00 FDV Systemer og GISLINE VA - et komplett 

system for drift og vedlikehold av VA-anlegg 
  

 − Systemoppbygging og eksempler på nytteverdi 
− Med VA Felt kan du oppdatere ledningsnettet 

og registrere endringer når du er ute i felt   
− Integrasjon mot andre fagsystemer 

  

 Kjell Næss, Norkart AS 
  
09.30 Effektiv hverdag med VA-data og arbeids-

ordrer tilgjengelig i felt 
  

 − Registrering og oppfølging av hendelser, plan-
lagt vedlikehold og ettersyn 

− Hvordan man kan korrigere/registrere egen-
skaper direkte på nettbrettet/mobilen 

− Varsling av innbyggerne direkte fra nettbrettet 
− Integrasjon mot arkiv, scadasystemet, smarte 

målere og sensorer i nettet 
  

 Arnstein Holthe, Powel AS 
  
10.00 Utstillingsvandring og utsjekking fra hotellet 
  
10.45 SD-anlegg - Mye mer enn bare alarmvarsling 
  

 − Eksempler på praktisk bruk av SD-anlegget 
− SD-anlegget som drifts- og vedlikeholdssystem 
− Integrasjon mot andre fagsystemer 

  

 Jan Magnar Berg, Ingeniørfirma Paul Jørgensen AS 
 

Kjell Myklebust, Normatic AS 
  
Øystein Nilsen, Guard Automation AS 

  
12.00 Spørsmål / diskusjon  
  
12.30 Lunsj / avslutning 
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