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  Velkommen til VA-konferansen 2016 
 
 
Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal har gleden av å invitere til årsmøte og VA-konferanse 
på Quality Hotel Grand, Kristiansund 1.- 2. juni 2016. Selve konferansen vil bli arrangert på Caroline kino- og 
konferansesenter, som ligger vis a vis hotellet (se vedlagt oversiktskart). Den årlige konferansen er vann-
bransjens viktigste møteplass i Møre og Romsdal. På konferansen vil du knytte kontakter og møte kollegaer fra 
kommuner, vannverk, myndigheter, konsulenter, leverandører og entrerenører for erfaringsutveksling, drøfting 
av faglige problemstillinger og oppdatering om nyheter i bransjen. 
 

 

 

 
I Kristiansund sentrum, med AMFI Storkaia Brygge som nærmeste nabo, finner du Quality Hotel Grand. Hotellet har 158 
rom, treningssenter, restaurant og bar 

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 produkter og tjenester innen VA-sektoren  vil også i år presentere seg på stands i tilknyt-
ning til konferanselokalene. I programmet er det satt av god tid til kontakt med leverandørene. 
 

 

 

 
Bilder fra fjorårets samling på Scandic Parken Hotel i Ålesund 

Sosialt program 
Etter det faglige programmet første dag, blir det servering av festmiddag med underholdning og utdeling av 
Vannprisen for 2015 i Festiviteten, Kristiansunds storslåtte kulturbygg, som ble oppført i jugendstil i 1914. 

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

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



 Program onsdag 1. juni - Helan 
 
 

10.00 Utstillingsvandring og registrering av deltakere 
          
11.00 Lunsj 
                   
12.00 Årsmøte Driftsassistansen 
   
12.30 Utstillingsvandring 
  
13.00 Åpning av konferansen 
  

 Thor Magne Hasselø, styreleder i Driftsassistansen 
  
13.05 Velkommen til Kristiansund 
  

 Kjell Neergaard, ordfører 
  
 Hvordan møte utfordingen med et lednings-

nett i forfall? 
  
 Ordstyrer dag 1: Jon Røstum, Powel  
  
13.15 Strategi og metoder for fornyelsesplanlegging 
  

 − Investeringstakten må økes vesentlig for å holde tritt 
med forfallet og fjerne etterslepet 

− Betydningen av gode lednings- og driftsdata 
− Metoder for kartlegging av tilstanden på nettet 
− Strategier og verktøy for valg av utskiftingstakt og 

prioritering av hvilke ledninger som skal fornyes 
  

 Jon Røstum, Powel 
  

14.00 Slik arbeider vi med ledningsfornyelse i 
Kristiansund 

  

 − Rørtyper, materialer og aldersfordeling 
− Saneringsplan for vannledningsnettet 
− Fokus på separering av avløpsnettet 

  

 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune 
  

14.30 Utstillingsvandring med kaffe, fagprat og «lag din egen 
hamburger» 

  

 NoDig gir raskere, rimeligere og mer miljø- 
vennlig fornyelse av ledningsnettet 

  
15.45 Hva er egentlig NoDig? 
  

 − Oversikt over aktuelle metoder og anvendelser 
− Grunnlagsdata for valg av riktig NoDig-metode 
− Forundersøkelser og sluttkontroll 

  

 Peer-Chr. Nordby, Olimb Group 
  

16.15 Erfaringer med NoDig i Bærum kommune 
  

 − Bruk og erfaring med ulike renoveringsmetoder  
− Testrigg for avløpsstrømper. Bakgrunn og presen-

tasjon av resultater 
 

Frode Berteig, Bærum kommune 
  

16.45 Paneldebatt og dialog med salen 
  

 − Har kommunene god nok oversikt over tilstanden på 
eget ledningsnett? 

− Hvor ligger de største hindringene for økt innsats? 
− Hvordan kan fornyelsestakten økes fremover? 

  

 Debattleder: Ordstyrer 
Paneldeltakere: Vidar Dyrnes, Frode Berteig, Peer-Chr. 
Nordby 

  
17.30 Avslutning 

  
 Omvisning på nytt hovedrenseanlegg for 

avløp for Kristiansund  
  
18.00 Bussavgang fra hotellet (ca. 2,5 km til renseanlegget) 

  
 Renseanlegget er under bygging og er planlagt satt i 

drift ved årsskiftet. Anlegget er dimensjonert for 25 000 
pe og er et primærrenseanlegg.  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
   

  
19.00 Tilbake på hotellet 

  
19.45 Avgang til Festiviteten (ca. 500 m å gå, se kart)  

  
 

20.00 Middag i Festiviteten med underholdning og 
utdeling av Vannprisen for 2015 

  
 

 
  

 Frode Alnæs er vår konferansier under festmiddagen, 
og vil sammen med Øyvind Elgenes, bedre kjent som 
«Elg», underholde oss med gode historier, smittende 
humør og flott musikk. Frode og «Elg», som i 1984 
dannet bandet «Dance With A Stranger», er blant 
norsk musikks mest populære artister. 

 



 Program torsdag 2. juni – parallelle sesjoner 
 
 Helan 
  
 Ordstyrer: Thor Magne Hasselø, Kristiansund kommune 
  

   Regelverksendringer og nytt fra Norsk Vann 
  
08.30 Nytt fra Norsk Vann 
  

 Einar Melheim, Norsk Vann 
  
08.45 Samordning av ledninger i offentlige veger 
  

 − Nye norske standarder 
− Ny veiledning som kan benyttes av alle kommuner 

  

 Einar Melheim, Norsk Vann 
  
09.15 NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder – som 

problem og ressurs 
  

 − Utvalgets mandat og dagens rammebetingelser  
− Hovedkonklusjoner og forslag til lovendringer 
− Hva vil forslagene i praksis bety for kommunene? 

  

 Hogne Hjelle, Bergen kommune 
  
09.45 Utstillingsvandring og utsjekking fra hotellet 
  
10.30 Forslag til ny drikkevannsforskrift  
  

 − De viktigste endringene  
− Hvilke konsekvenser får endringene for vannverkene? 
− Oppfyllelse av nasjonale mål for vann og helse 

  

 Barbo Rimeslaatten Klakegg, Mattilsynet Region Midt 
  
   Brannvann 
  
11.00 Vann til brannslokking og sprinkleranlegg 
  

 − Kommunens ansvar for slokkevann og sprinklervann 
− Minimumskrav til slokkevannsmengder 
− Norsk Vann-prosjekt med anbefalinger for kartlegging av 

brannvannsuttak, alternative slukkemetoder, endringer i 
regelverket, samarbeidsrutiner, retningslinjer mv.   

  

 Einar Melheim, Norsk Vann 
  
11.30 Utstillingsvandring med kaffe 
  
12.00 Vannbehov og forventninger til kommunen som 

vannverkseier? 
  

 − Brannstatistikk mht. vannmengde, varighet av uttak og 
antall slanger/strålerør. Slokkestrategier 

− Kartverk, merking og vedlikehold av ventiler og kummer  
− Bruk av alternative slokkevannkilder. ROS-analyse 

  

 Robert Ugelstad, Kristiansund kommune, Brann og redning 
  
12.30 Vannverkets kartlegging av slokkevannskapasitet 
  

 − Utarbeidelse og bruk av nettmodell 
− Trykktap i brannventiler og hydranter 
− Prøvetappinger og dokumentasjon av vannuttak 

  

 Magne Roaldseth, Molde Vann og Avløp KF 
  
13.00 Lunsj / avslutning 

 Klubba 
  
 Ordstyrer: Jon Ivar Gjestad, Sivilingeniør Gjestad AS 
  
   Sikkerhet og sårbarhet i vannforsyningen 
  

 

  
 

08.30 ROS og beredskap – erfaringer og eksempler  
  

 − Digital sårbarhet i vannforsyningen 
− www.rosanalyser.no: Eksempler, maler og sjekklister 

for ROS-analyser, beredskapsplaner, beredskaps-
øvelser, krisekommunikasjon mv. 

  

 Kevin Helgø Medby, Norconsult og Jon Røstum, Powel 
Dialog med salen underveis 

  
09.15 Mattilsynet øker tilsynet med vannverkenes 

beredskap 
  

 − Nasjonal tilsynsaksjon gjennomføres i 2016 
− Tilsynsfokus og IKT-sikkerhet 
− Hvilke krav stiller Mattilsynet til beredskapen? 

  

 Erik Wahl, Mattilsynet Region Midt 
  
09.45 Utstillingsvandring og utsjekking fra hotellet 
  
   Klimatilpasning og overvannshåndtering 
  
10.30 Regnvann på avveier - planlegging av sikre 

flomveger i tettbygde områder 
  

 − Metoder og programvare for beregning og analyse av 
overvannsflommer. Datagrunnlag og ressursbehov 

− Forslag til trinnvis metode for kartlegging av flomveger 
− Flomveger i kommunale planer og eksempler på 

utforming av flomveger 
  

 Jon Røstum, Powel 
  
11.00 Klimatilpasset overvannsplanlegging i Molde 
  

 − Etablering av målestasjon for korttidsnedbør 
− Nettmodell for simulering av nedbørens påvirkning  
− Retningslinjer og normer for overvannshåndtering 

  

 Ole Kristoffer Østigaard, Molde Vann og Avløp KF 
  
11.30 Utstillingsvandring med kaffe 
  
12.00 Kortidsmåling av nedbør 
  

 − Hvorfor måle nedbør med lokale målestasjoner? 
− Lagring og presentasjon av data 
− Utstyr, kostnader, etablering og drift  

  

 Clas de Presno, Scanmatic 
  
12.30 Fordrøyning av overvann til kommunalt nett 
  

 − Fordrøynings-/infiltrasjonskassetter og rør med stor 
diameter 

− Kapasitetsberegninger og mengdekontroll  
  

 Vidar Handal, Norsk Wavin 
  
13.00 Lunsj / avslutning 

http://www.rosanalyser.no/
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