
 

 

  

  
 

VA-konferansen 2015 
 

 Årsmøte  
  

            

     

  
  

Onsdag 20. – torsdag 21. mai  
 

Scandic Parken Hotel 
 

 Ålesund 
 

 



Velkommen til VA-konferansen 2015 
 
Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal har gleden av å invitere til årsmøte og VA-konferanse på 
Scandic Parken Hotel i Ålesund 20.-21. mai 2015. Den årlige konferansen er vannbransjens viktigste møtested i 
Møre og Romsdal for faglig påfyll og utveksling av erfaringer. På konferansen vil du knytte kontakter og møte 
kollegaer for drøfting av faglige problemstillinger. 
 

 

 

 
I hjertet av Ålesund, med byparken og Fjellstua som naboer, finner du Scandic Parken Hotel. Hotellet har 198 rom, restau- 
rant, bar og treningsrom. De fleste rommene har fantastisk utsikt over Jugendbyen Ålesund og de nærliggende øyene 

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.   

Leverandørutstilling 
Leverandører av ulike tjenester og produkter innen VA-sektoren vil presenterte seg på stands i tilknytning til 
kurslokalene. I programmet er det satt av god tid til utstillingsvandring og kontakt med leverandørene. 

 

 

 
Bilder frå fjorårets VA-konferanse på Scandic Seilet Hotel i Molde 

Sosialt program 
Etter årsmøtet og faglig program første dag, blir det festmiddag med underholdning og utdeling av Vannprisen i  
Atlanterhavsparken, et av Nord-Europas største og mest unike saltvannsakvarier og et selskapslokale med en 
helt spesiell stemning. Akvariet er en arkitektonisk perle, plassert midt i den spektakulære naturen på Tueneset, 
3 km fra Ålesund bysentrum. 

Målgruppe 
Alle som arbeider med planlegging, forvaltning, bygging og drift av VA-anlegg i kommuner og vannverk, samt 
rådgivere og leverandører innen vannbransjen. Konferansen er også aktuell for politikere og andre med 
interesse for vannforsyning og avløpshåndtering. 

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



Program onsdag 20. mai 
 
 

10.00 Registrering, kaffe og utstillingsvandring 
  
11.00 Lunsj 
  
12.00 Årsmøte Driftsassistansen 
  
12.40 Utstillingsvandring  
  
13.15 Velkommen til VA-konferansen 2015 
  
 Thor Magne Hasselø, styreleder i Driftsassistansen 
  
13.20 Norges beste drikkevann 2016 - Semifinale 
  
 Konkurransen arrangeres av NKF, Norsk Vann og KS 

Bedrift. Det konkurreres i 2 klasser: Vannverk med 
overflatevannkilder og vannverk med grunnvannskilder. 
Vinnerne av hver klasse går til finalen, som arrangeres 
9. april 2016 i forbindelse med "Miljø&Teknikk 2016" 
i Telenor Arena, Fornebu 

   Konferansier: Ørjan Liavåg 
  

 Faglig program 
  
 Møteleder: Lars Saga, Asplan Viak AS 
  
14.00 Offentlige anskaffelser - regelverk og typiske feil 

som bør unngås 
   − Hvilke lover og forskrifter gjelder? 

− Terskelverdier og valg av anskaffelsesmodell 
− Krav til konkurransegrunnlaget og gjennomføringen 

av konkurransen. Når skal man avvise et tilbud? 
− Vanlige feil/problemstillinger ved evaluering av tilbud 

og gjennomføring av forhandlinger 
   Per Helge Tomren, Asplan Viak AS  
  
14.30 Ny selvkostveiledning fra Norsk Vann 
   − Endringene i de nye selvkostretningslinjene (H-3/14) 

− Praktisering av selvkostprinsippet 
− Hva er «nødvendige kostnader»?  
− Gebyrfinansiering av kommunal fornyelse av private 

stikkledninger i veigrunn, overvannstiltak, slokke-
vann, flomveger mv. 

   May Rostad, Kinei AS 
  
15.15 Utstillingsvandring m/kaffe og rundstykker 
  
15.45 Nytt regelverk innen vann- og avløpssektoren   
   − Endring i lov og forskrifter om offentlige anskaffelse 

− Legging av rør og kabler i offentlig veg 
− Ny forskrift om brannforebygging 
− Lovutvalget for håndtering av overvann 

   Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS 
  

16.15 Utvalgte juridiske spørsmål 
   − Erstatningsansvar for vannskader som skyldes 

tilbakeslag av avløpsvann  
− Pålegg om tilknytning til kommunal hovedledning  
− Pålegg om frakobling av taknedløp og separering og 

utbedring av lekkasjer på private stikkledninger 
   Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS 
  
17.00 Utstillingsvandring 
  
17.45 Avslutning 
  
19.00 Bussavgang til Atlanterhavsparken 
  
19.30 Festmiddag i Atlanterhavsparken med under-

holdning og utdeling av Vannprisen for 2014  
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  
 I Atlanterhavsparken får vi forsyne oss fra Havets 

festbord, som byr på den beste sjømaten fra kystfylket 
Møre og Romsdal 

  
 

 
 
 
 
 
 

   Under middagen blir det humorinnslag fra toastmaster 
Ørjan Liavåg, også kjent som Leif-Per i samspill med 
Fredrik Steen som Hildegunn Moltubakk. Vi får også 
sanginnslag fra Liv Jorunn Håker 

  
22.30 Bussavgang til hotellet 

 
 



Program torsdag 21. mai – parallelle sesjoner 
 
 
 Gange Rolv A og B 
  
 Møteleder: Lars Saga, Asplan Viak AS 
  
08.30 Hvordan sikre god kvalitet på nye lednings-

anlegg? 
  

 − Ny rapport fra Norsk Vann 
− Kvalitetssikring av prosjektets ulike faser 
− Sjekklister for kontroll og dokumentasjon 

  

 Svein Erik Bakken, Sweco Norge 
  
09.15 Norsk Vanns arbeid med å forbedre sikkerheten i 

vannforsyningen 
  

 − Eksempler på hva som har gått galt og kan gå galt 
− Arbeidet med etablering av en nasjonal krisestøtte-

enhet og sikkerhetsstrategi for VA-sektoren 
− Hjelpemidler for løsning av sikkerhets- og beredskaps-

utfordringene 
  

 Per Martin Øfsti, Stjørdal kommune 
  
09.45 Utstillingsvandring m/kaffe 
  
10.30 Erfaringer fra beredskapsøvelser i store og små 

kommuner 
  

 − Erfaringer fra arbeidet i Driftsassistansen i Hordaland 
− Hvordan jobbe med beredskap i praksis? 
− Eksempler på scenarier og dreiebøker 

  

 Ole Dan Lundekvam, Bergen Vann KF 
  
11.00 Sikkerhet og sårbarhet i driftskontrollsystemer. 

Mattilsynets spørreundersøkelse desember 2014 
  

 − Hva viste spørreundersøkelsen? 
− Hvordan vil Mattilsynet følge opp undersøkelsen? 

  

 Barbo Rimeslaatten Klakegg, Mattilsynet Nordmøre og 
Romsdal 

  
11.15 Pause 
  
11.30 Tilbakeslagssikring på vannledningsnettet 
  

 − Hvilke abonnenter må installere tilbakeslagssikring? 
− Ambisjonsnivå og risikovurderinger. Revisjon av 

VA/Miljø-blad nr. 61 
− Eksempler på løsninger 

  

 Vidar A. Pettersen, Froster VVS AS 
  
12.00 Drikkevannsforskriften er under revisjon 
  

 − De viktigste endringene 
− Konsekvenser for vannverkene 

  

 Barbo Rimeslaatten Klakegg, Mattilsynet Nordmøre og 
Romsdal 

  
12.30 Lunsj / avslutning 

 

  

 Amfi 
  
 Møteleder: Jon Ivar Gjestad, Sivilingeniør Gjestad AS 
  
08.30 Erfaringer med aktiv lekkasjekontroll i Vestfold   
  

 − Vannbudsjett og mål for optimalt lekkasjenivå 
− Måle- og trykksoner, automatisert system for over-

våking og rapportering av vannforbruk og lekkasjenivå  
− Metoder og utstyr for grov- og finlokalisering av 

lekkasjer 
− Håndtering av lekkasjer på private stikkledninger 

  

 Arnt Olav Holm, Vestfold Vann IKS 
  
09.15 Driftskontrollanlegget og FDV-systemet er nød-

vendige verktøy for daglig drift og vedlikehold 
  

 − Kontrollplaner, arbeidsordrer, driftslogg, rapporter, 
varsling av vakt mv.  

− Integrasjon mellom driftskontrollsystemet, FDV-
systemer og Gemini VA 

− Tilgang til systemene via nettbrett og smarttelefon 
  

 Kjell Inge Reiten Molde Vann og Avløp KF 
  
09.45 Utstillingsvandring m/kaffe 
  
10.30 Gemini VA kan benyttes til mer enn produksjon 

av ledningskart 
  

 − System for drift og vedlikehold av ledningsnettet 
− Verktøy for produksjon av temakart og planer for 

ledningsfornyelse  
− Rapportering til myndighetene 

  

 Frode Sandøy, Powel AS 
  
11.00 Utstyr for å hindre tilbakeslag i fellessystem  
  

 − Tilbakeslagsventiler for bygninger 
− Ventiler for regnvannsoverløp og pumpestasjoner 

  

 Nils Aaby, Miljø- og Fluidteknikk AS 
  
11.15 Pause 
  
11.30 Løsninger for fordrøyning og mengdekontroll i 

avløpsteknikken 
  

 − Magasin for fordrøyning av overvann  
− Virvelkammer, strupet utløp 

  

 Nils Aaby, Miljø- og Fluidteknikk AS 
  
12.00 Den «perfekte» avløpspumpestasjonen 
  

 − Prefabrikkert med tørroppstilte pumper i egen kum 
− HMS, avbruddsfri drift, driftsøkonomi  

  

 Torstein Olsen, Øwre-Johnsen as 
  
12.30 Lunsj / avslutning 
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