Faggruppe for Moldeprosessen

Hagelin, Kristiansund
Onsdag 2. desember 2015

Driftsassistansen
for VA i Møre og Romsdal

Faggruppe for Moldeprosessen

Bakgrunn
Dette er den sjette samlingen i Faggruppe for Moldeprosessen siden 2011.
Programmet er også denne gang satt opp med bakgrunn i nyheter/spennende prosjekt i det
ganske land og konkrete lokale problemstillinger.
Vi fortsetter som før med møteformen ”uformell plenumsdiskusjon”.

Fagkomité
Det er opprettet en fagkomité som er ansvarlig for utarbeidelse av program på møtene i faggruppen:




Magne Roaldseth, Molde kommune (leder for faggruppen)
Nils T. Halse, Halsabygda vassverk BA
Thor Magne Hasselø, Kristiansund kommune

Hvorfor bør du delta i faggruppen?
Gjennom deltakelse i faggruppen får du tilgang til oppdatert kunnskap om vannbehandling basert
på Moldeprosessen, og blir en del av et nettverk for råd, utveksling av driftserfaringer og kunnskapsdeling som gir grunnlag for forbedringer i egne anlegg.

Målgruppe
Målgruppen for samlingen er som alltid driftsansvarlige og driftsoperatører på Moldeprosessanlegg.

Påmelding
Påmelding per epost til:
lars.saga@asplanviak.no
innen mandag 30.11.2015 kl 16:00.

Program
09.40

Kaffe, mineralvann, frukt, mm
Møteleder: Magne Roaldseth, leder for faggruppen

10.00

Åpning
Møteleder ønsker velkommen og drar de store linjer.

Magne Roaldseth,
Molde Vann og Avløp KF

10.05

Bordet rundt
Kort orientering fra hvert anlegg om hva som har skjedd siden sist mht.
driftsproblem, utbedrings-/optimaliseringstiltak, smarte løsninger, mm.

Alle

10.30

Fredrik Ording/Lars Saga
Norge rundt
Rapport fra kongeriket. Hva nytt og spennende har skjedd? Kort orientering Asplan Viak
om nyanlegg og ombygginger lokalt.

10:45

Kristiansund. Mye har skjedd siden sist!
 Ombygging
 Tette slisserør
 Undersøkelser under spyling

11.30

Lunsj

12.30

Bergen om våren
 Rapport fra MP dagene i Bergen i april
 Filtralite part 3
 Nye rutiner tilbakespyling

Fredrik Ording
Asplan Viak

13.00

Molde. Noe har skjedd her også
Litt av hvert etter oppgraving av et filter.
 Slisserør
 Støttelag/Filtermasse/Lagdeling

Magne Roaldseth,
Molde kommune

13:30

Kjemisk kvarter
 Behovet for CO2
 Bygges anleggene med CO2 dosering i dag?

13.45

Presentasjon: Nye Smøla vannverk
 Utforming og kapasiteter
 Erfaringer så langt

14:00

Pause med litt av det vertskapet har å tilby

14.20

Mikrobiologi
De små krabatene vi helst vil unngå. Hvordan virker Moldeprosessen på
bakterier og virus?

Fredrik Ording,
Asplan Viak

14.40

Speakers Corner
Ordet er fritt! Milde fornærmelser lovlig. Møteleder oppsummerer dagen.
Hva bør vi jobbe med videre framover?

Alle/Møteleder

15.00

Hjemtur

Thor Hasselø,
Kristiansund kommune

Fredrik Ording
Asplan Viak
Bjarne Bekken,
Smøla kommune

