VA-konferansen 2022
Scandic Parken, Ålesund
11. – 12. mai 2022

DRIFTSASSISTANSEN
FOR VANN OG AVLØP I MØRE OG ROMSDAL

Onsdag 11. mai
Velkommen til VA-konferansen 2022
Driftsassistansen har gleden av å invitere til VA-konferanse på Scandic Parken i Ålesund, 11.-12. mai 2022.
Den årlige konferansen er vannbransjens viktigste møteplass i Møre og Romsdal. På konferansen kan du
knytte kontakter og møte kolleger fra kommuner, vannverk, myndigheter, konsulenter, leverandører og entreprenører for erfaringsutveksling og oppdatering om nyheter i vannbransjen. Leverandører av ulike produkter
og tjenester innen VA-sektoren vil som vanlig presentere seg på stands i tilknytning til konferanselokalene.

Scandic Parken ligger i Ålesund sentrum, og det er kort avstand til havnen, Byparken og Fjellstua. Hotellet er
Sunnmøres største kurs- og konferansehotell og har svært gode konferanselokaler. Fra restaurant Polarbjørn og
mange av rommene er det fantastisk utsikt over Jugendbyen Ålesund og de nærliggende øyene.

Program Bankettsalen
Ordstyrer: Lars Saga, Asplan Viak
Tidspunkt

Program

09:00

Utstillingsvandring og registering av deltakere

10:15

Åpning av konferansen

Foredragsholder

Cato Andersen, styreleder i Driftsassistansen
10:30

Bruk av sanntidsdata og driftsdata for å løse utfordringer i
vannbransjen

Arnstein Holthe,
Volue

 Et godt dokumentert ledningsnett må være på plass for å kunne
gjøre smarte analyser
 Vi ser på hvordan nye digitale verktøy kan forbedre og forenkle
hverdagen for de som planlegger den daglige driften av VA-nettet
 Hvordan kan man sammenstille eksisterende og nye datakilder for å
tilegne seg kunnskap?
11:00

Lekkasjeovervåking med analyseverktøyet KeyZones
 Bruk av alle typer fjernavleste målere, sonemålere og storforbrukere
 Rask og sikker prioritering av områder for lekkasjesøking
 Lekkasjereduksjon med KeyZones som tjeneste og/eller produkt

Tor Morten Olsen,
EnviDan

Onsdag 11. mai
11:30

Smarte vannmålere med integrert lydlogger
 Rask og sikker påvisning av lekkasjer på private stikkledninger

Eddie Lillejord,
Kamstrup

 Automatisk fjernavlesning og brukervennlig analyseprogram
 Gode erfaringer fra utprøving i flere kommuner
12:00

Lunsj

13:00

Kåring av Møre og Romsdals beste drikkevann
Det konkurreres i 2 klasser: Vannverk med overflatevannkilder og
vannverk med grunnvannskilder. Vinnerne av hver klasse går til finalen
i konkurransen «Norges beste drikkevann», som arrangeres i 2023.
Konferansier: Einar Melheim, Einar Melheim Rådgivning

13:30-16:00 Utstillingsvandring kombinert med innlegg fra leverandører
Leverandørene holder innlegg om selvvalgte tema. For opplysninger
om tidspunkt og tema for innleggene, se eget programvedlegg.

Årsmøte i Driftsassistansen, møterom Gange Rolv C
17:00-18:00 Se egen innkalling med saksdokumenter.

Festmiddag i Bankettsalen
19:30

Aperitiff før middagen

20:00

Middagsbuffet med underholdning og utdeling av Vannprisen 2021.
Toastmaster: Terje Sporsem

Terje Sporsem er en av Norges mest allsidige standup-komikere. Hans evne til å blande uventede temaer med
det lett gjenkjennelige, og med en politisk og satirisk snert, har gjort ham til en av landets mest populære komikere. Under middagen blir det gladjazz med Kurt Sagen Jazz Kvartett, som spiller eviggrønne swingjazzmelodier med høy gjenkjennelsesfaktor.

Torsdag 12. mai
Parallell A - Bankettsalen
Tema: Helsemessig sikkert drikkevann fra kilde til tappekran
Ordstyrer: Lars Saga, Asplan Viak
Tidspunkt

Program

Foredragsholder

08:15

Utstillingsvandring

09:00

Alle vannverkseiere bør være forberedt på at Mattilsynet kan Erik Wahl,
Mattilsynet Region
komme på tilsyn i løpet av 2022
 Fokus på beskyttelse av råvannskilder og vanntilsigsområder

Midt

 Hva bør vannverkseierne være forberedt på når det gjelder krav om
gjennomført farekartlegging og beskyttelsestiltak?
09:30

UV-desinfeksjon - hva kan gå galt?
 Typiske mangler ved oppbygging, styring og drift av UV-anlegg

Svein Forberg Liane,
Norconsult

 Online overvåking og dokumentasjon av driftsparametere: UV-transmisjon/UV-intensitet/UV-dose/vannmengde
 Rutiner for sensorkontroll/lampeskift/service
 Nødstrøm/UPS/reservedeler/rutiner for innkobling av nødklor
10:00

Utstillingsvandring

10:45

Helsemessig sikker drift av vannledningsnettet og Norsk
Vanns Vannstandard

Astri Fagerhaug,
Norsk Vann

 Drifts- og vedlikeholdsoppgaver som kan medføre forurensning .
 Anbefalinger og råd for sikker drift
 Varsling til abonnenter, eventuelt med kokeråd
 vannstandard.no - erstatter Norsk Vanns VA-norm og VA/Miljø-blad

11:15

Vannkiosker - hygienisk og kontrollert uttak av teknisk vann
 Hindrer ukontrollert uttak fra hydranter, brannkummer eller andre
usikrede tappesteder

Morten Grannes,
KZ Handels

 Kontrollskap for bruker-ID og dokumentasjon av tappet mengde
 Kan leveres som ferdig løsning i eget hus eller i prefabrikkert kum
11:45

Kaffepause

12:00

Bergsprengte drikkevannsmagasin - hvordan vurdere risiko? Anne-Marie Bomo,
 Hydrogeologisk kartlegging og kartlegging av forurensningstrusler

Norconsult

 Rutiner for regelmessig befaring av overliggende arealer
 Regelmessig prøvetaking og analyse av innlekkingsvann
12:30

Inspeksjon og rengjøring av drikkevannsbasseng med fjernstyrt utstyr
 Ingen personer utsettes for risikofylt arbeid ved entring av bassenget
 Ingen stans i vannproduksjonen eller påvirkning på vannkvaliteten
 Jevnlig inspeksjon bidrar til en forutsigbar drift

13:00

Lunsj / avslutning

Sindre Lie,
Remote Inspection

Torsdag 12. mai
Parallell B – Gange Rolv C
Tema: Strategier og planer for ledningsfornyelse - bruk av NoDig-metoder
Ordstyrer: Martina Bergh Svedahl, Asplan Viak
Tidspunkt

Program

08:15

Utstillingsvandring

09:00

Fornyelse av avløpsnettet i Ålesund kommune - en god saneringsplan er løsningen

Foredragsholder

Anette K. Desjardins,
Asplan Viak

 Nedslående resultater fra tilsynsaksjonen i 2021
 Hvorfor er DIVA-metodikken så bra?
 Gjennomgang av saneringsplan for avløpssone 4: RA 4 Åse
 Hva kreves av en god plan?
09:30

Effektiv drift og optimalisering av ledningsnettet
 Vi ser på hvordan man ved hjelp av digitale analyseverktøy kan effektivisere planleggingen av tiltak på ledningsnettet

Frode Sandøy,
Volue

 Hydrauliske beregninger inkludert risiko- og sårbarhetsanalyser
 Det produseres dynamiske rapporter som blant annet viser deg anbefalt fornyelsesmetode og estimerte kostnader for tiltakene
10:00

Utstillingsvandring

10:45

NoDig - mulighet og metoder
 Metodeoversikt

Martina B. Svedahl,
Asplan Viak

 Hva kreves av grunnlagsdata og bestillerkompetanse for å velge
riktig NoDig-metode?
 NoDig i praksis. Prosjekteksempler
11:15

Utblokking og inntrekking av PE-rør i vannledninger
 Metodebeskrivelse og anvendelsesområde

Rune Gundhus,
Båsum Boring

 Krav til forundersøkelser og forarbeid
 Krav til sluttkontroll og dokumentasjon
11:45

Kaffepause

12:00

Strømperenovering på avløpsledninger
 Krav til forundersøkelser og forarbeid

Svein Rune Myhre,
Olimb Rørfornying

 Installasjon av strømpe
 Kumrenovering og grenrør
 Krav til sluttkontroll og dokumentasjon
12:30

Fornyelse av kummer
 Kumskanner for registrering og rapportering av tilstand
 Injisering, støping og pussing, belegg
 Sluttkontroll og dokumentasjon

13:00

Lunsj / avslutning

Vidar T. Aase,
Gategodsgutta

Torsdag 12. mai
Parallell C - Amfi
Tema: Vann og avløp i spredt bebyggelse - overvann i byer og tettsteder
Ordstyrer: Øyvind Vassbotn, Hareid kommune
Tidspunkt

Program

08:15

Utstillingsvandring

09:00

Vann og avløp i arealplanleggingen - betydningen av strategisk og helhetlig planlegging

Foredragsholder

Heidi Skaug,
Norsk Vann

 Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø som en del av kommuneplanens arealdel, områdeplaner og reguleringsplaner
 Vann og avløp i spredt bebyggelse må tidlig inn i planarbeidet
 Samarbeid på tvers av kommunens etater og avdelinger
09:30

Vannforvaltningsplan for Møre og Romsdal vannregion for
planperioden 2022-2027
 Forholdet mellom vannforskriften, vannforvaltningsplan og avløp

Håkon Slutaas,
Møre og Romsdal
fylkeskommune

 Opprydding i avløpsforholdene i spredt bebyggelse er en av de
største utfordringene for nå miljømålene innen 2027
10:00

Utstillingsvandring

10:45

Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen
 Vertskommunesamarbeid mellom 7 kommuner

Ina Rasmussen,
Lier kommune

 Veien fram til etablering av felleskontor i 2011
 Oppgaver som utføres for kommunene
 Ressursbehov, tilsynsplaner, fagsystemer, finansiering m.m.
11:30

Spørsmål / diskusjon

11:45

Kaffepause

12:00

NVE - Rettleiar for handtering av overvatn i arealplanar –
Korleis ta omsyn til vassmengder?

Ingrid J. Verbaan,
NVE

 Overvann og prosesser knyttet til overvann
 Offentlig ansvar og myndighet
 Hvordan ta hensyn til overvann i arealplaner?
 Utredning av overvannsfare og risikoreduserende tiltak
12:30

Praktisk bruk av koblede modeller i overvannshåndtering
 Simulering av påvirkning fra ekstremnedbør, vassdragsflom og
stormflo
 Beregner oppstuving i ledningsnettet og overløp fra avløpsnettet
 Konsekvensanalyser og detaljkartlegging av flomveier og oversvømte områder
 Helhetlig beslutningsunderlag for arealplanlegging

13:00

Lunsj / avslutning

Christian Almestad,
DHI

