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  Velkommen til 2-dagers driftsoperatørsamling 2015 
 
Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal har gleden av å invitere til 2-dagers samling på Quality 
Hotel Grand Kristiansund 11.-12. november 2015. Den årlige samlingen er en møteplass for faglig påfyll og 
utveksling av erfaringer. På samlingen vi du knytte kontakter og møte kollegaer for drøfting av faglige 
problemstillinger og utfordringer. 
 

 

 

 
I Kristiansund sentrum, med AMFI Storkaia Brygge som nærmeste nabo, finner du Quality Hotel Grand. Hotellet har 158 rom, 
treningssenter, restaurant og bar. Fra hotellet er det kort vei til byens ulike kulturtilbud 

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. 
 

 

 

 
Bilder fra fjorårets samling på Rica Parken Hotel i Ålesund 

Sosialt program 
Etter det faglige programmet første dag, blir det servering av festmiddag med underholdning. 

Målgruppe 
Målgruppen for samlingen er driftsledere, driftsoperatører og fagarbeidere med ansvar for daglig drift og 
vedlikehold. Samlingen er også svært aktuell for personer med ansvar for planlegging og prosjektering av nye 
VA-ledningsanlegg. 

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



 Program onsdag 11. november 
  

10.30 Utstillingsvandring og registrering av deltakere 
  

11.00 Lunsj 
  

12.00 Åpning og orientering om progrannet v/møteleder 
  

 Møteleder: Jon Ivar Gjestad, Sivilingeniør Gjestad AS 
  

   Kristiansund kommune – organisasjon, opp-  
  gaver og utfordringer i VA-sektoren 

  
12.10 Enhet for Kommunalteknikk 

  

 − Organisering og hovedarbeidsområder 
− Nøkkeltall og oversikt over kommunens VA-anlegg 
− De viktigste utfordringene innen VA-sektoren 

  

 Eivind Raanes, leder Kommunalteknikk 
  

12.30 Tilsyn, drift og vedlikehold av kommunens VA-
anlegg 

  

 − Organisering av arbeidet, personellressurser, maskin-
park og utstyr 

− Overordnet styringsverktøy (IK-system)  
− FDV-system, SD-anlegg, driftsinstrukser, planer og 

fagsystemer som grunnlag for driften 
  

 Thor Magne Hasselø, leder Driftsavdelinga 
  

13.00 Nytt avløpsrenseanlegg (primærrensing) for 
25 000 pe under bygging 

  

 − Overføringssystem, dimensjonering og prosessvalg 
− Prosjektorganisering og valg av entrepriseform 
− Erfaringer fra prosjekterings- og byggefasen  
− Anleggs- og driftskostnader 

  

 Vidar Dyrnes, leder Planavdelinga 
  

13.30 Kaffepause med utstillingsvandring og fagprat 
  

   NoDig-metoder for vann- og avløpsnettet 
  

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

  

 − Hva er NoDig?  
− Hva kreves av grunnlagsdata og bestillerkompetanse 

for å velge riktig NoDig-metode?  
− Anbudsgunnlag og valg av anskaffelsesprosedyre 
− Entrepriseform, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 

  

 Martina Bergh Svedahl, Asplan Viak AS 
  
  

  

  

14.45 Strømperenovering  
  

 − Krav til forundersøkelser og forarbeid 
− Installasjon av strømpe, kumrenovering, grenrør og 

anboringer på vannledninger 
− Krav til sluttkontroll og dokumentasjon 

  

 Svein Rune Myhre, Olimb AS 
  

15.15 Utblokking og inntrekking av PE-rør 
  

 − Metodebeskrivelse og anvendelsesområde 
− Krav til forundersøkelser og forarbeid  
− Krav til sluttkontroll og dokumentasjon 

  

 Magnus Kristoffersen, Båsum Boring AS 
  

15.45 Utstillingsvandring, pølse m/lompe og diverse tilbehør 
  

   Omvisning på utvalgte VA-anlegg 
  
17.00 Bussavgang fra hotellet 

  
 Bussen tar oss først til Hagelin, der det nye avløps-

renseanlegget er under bygging, og vi får en omvisning 
i Kommunalteknikk sine lokaler, som blant annet om-
fatter moderne kontorbygg, autorisert bilverksted, lager 
og gjenbrukshall. Deretter kjører vi innom Kvernberget 
Høgdebasseng (16 000 m3), før vi avslutter med et be-
søk på Ørnvika Trykkøkningsstasjon. Stasjonen, som  
er et fjellanlegg, inneholder UV-anlegg i tillegg til 3 pum-
per med en samlet kapasitet på 330 l/s  

  

 
 
 
 
 
 

 
  

 Trykkøkningsstasjon Ørnvika 
  

19.00 Tilbake på hotellet 
  

20.00   Festmiddag med underholdning 
  

 

 
 
   

  

 Kristiansunderen Frode Alnæs er vår toastmaster un-
der middagen, og vil underholde oss med flott musikk 
og gode historier.  Frode er en av norsk musikks mest 
populære artister og låtskrivere. Både som soloartist 
og som gitarvirtuos i bandet «Dance With A Stranger», 
har han gjennom mer enn 30 år begeistret  sitt publi-
kum gjennom sin musikk og sitt smittende humør 

mmmmnnnnnnnn 



 Program torsdag 12. november – parallelle sesjoner 
 
 Parallell A 
  
 Møteleder: Jon Ivar Gjestad, Sivilingeniør Gjestad AS 
  
   Erfaringer med boring i fjell og løsmasser 
  
08.30 Styrt boring i løsmasser i Rauma 
  

 − Boring i 120 meters lengde under Rauma elv. DN 160 PE 
vannledning og DN 110 PE pumpeledning avløp 

− Vannledning Stein-Isfjorden. 350 m DN 225 PE 
  

 Leif Grande, Rauma kommune / Øystein Olimb, Olimb AS 
  
09.15 Boring i fjell i Folkeparken 
  

 − Boring i 120 meters lengde og hulldiameter DN 500 
− Problemer med dårlig fjellkvalitet 
− Utforing av borhullet med spesialprodusert strømpe av 

glassfiber/filt  
  

 Steinar Grimsmo, Kristiansund kommune 
  
09.45 Spørsmål / diskusjon 
  
10.00 Utstillingsvandring m/kaffe, utsjekking fra hotellet 
  
   Rørinspeksjon og spyling av avløpsledninger 
  
10.45 Hvorfor er det viktig å foreta rørinspeksjon? 
  

 − Verktøy for kontroll og dokumentasjon av kvalitet på 
gamle og nye rør 

− Grunnlag for saneringsplanlegging, prosjektering av 
NoDig-løsninger, avdekking av driftsproblemer m.m. 

− Eksempler på feil som kan påvises ved rørinspeksjon 
− Nødvendige forarbeider  
− Krav til bestilling, gjennomføring og rapportering  

  

 Svein Rune Myhre, Olimb AS 
  
11.15 Utstyr for rørinspeksjon 
  

 − Kameratyper og inspeksjonsmuligheter 
− Selvgående kamera, satelittkamera og stakekamera 
− Fall- og deformasjonsmålinger 
− Trådløs inspeksjon 

  

 Narges Salih, Dacon AS 
  
11.45 Pause 
  
12.00 Høgtrykksspyling av trykkløse avløpsledninger 
  
 

− Tilstopping, fett, avleiringer, røtter m.m. 
− Aktuelle spylemetoder og dysetyper 
− Krav til bestillingsrutiner 
− Tilrettelegging og rapportering  

  
 

Rolf Martinsen, Slamsug AS 
  
12.30 Lunsj / avslutning 

 Parallell B 
  
 Møteleder: Lars Saga, Asplan Viak AS 
  
   Trykkrør av plast i Norge – før og nå 
  

 

  
 

08.30 Rørledninger av PE   
  

 − Historisk utvikling mht. materialkvalitet og rørproduk-  
sjon, kvalitet og levetid på de eldste rørene 

− Skjøtemetoder, sveiserørdeler, sertifisering av 
sveiseutstyr og sveisepersonell 

− Nye rørtyper: PP-kappe, PE 100 RC+, senkerør 
(sjøledning uten lodd), «rør i rør»-system  

  

 Lars Riise, Hallingplast AS 
  
09.00 Rørledninger av PVC 
  

 − Historisk utvikling mht. materialkvalitet og rørproduk-  
sjon, kvalitet og levetid på de eldste rørene 

− Krav til veggtykkelse og sikkerhetsfaktor 
− Krav til grøftemasser, overdekking, rørdeformasjon, 

avvinkling i skjøter og rørforankring 
  

 Ole H. Bævre, Pipelife Norge AS 
  
   Prefabrikkerte vannkummer 
  
09.30 Sikrere, tryggere og bedre vannkummer 
  

 − Dimensjonering av forankringskonsoller og kum 
− VA-miljøblad 112/2015 - Kumsikkerhet 
− Løsninger for tilkobling av stikkledninger  

  

 Hans Hatmyr, Ulefos AS 
  

10.00 Utstillingsvandring m/kaffe, utsjekking fra hotellet 
  
   Måling av vannføring, trykk, nivå, temperatur 
  
10.45 Måling av vannføring i fylte rør 
  

 − Elektromagnetiske målere, ultralydmålere, andre    
aktuelle målemetoder   

− Måleområde og målenøyaktighet 
− Montasje, kontroll/kalibrering, vedlikehold 

  

 Pål Thorkildsen, Endress+Hauser AS 
  
11.30 Pause 
  
11.45 Måling av trykk, nivå og temperatur 
  

 − Manometer, trykkgivere, pressostater  
− Ultralyd, radar, kapasitive målere, flottører, vipper, 

stavelektroder 
− Pt100-element, termoelement (TC) 
− Montasje, kontroll/kalibrering, vedlikehold 

  

 Pål Thorkildsen, Endress+Hauser AS 
  
12.30 Lunsj / avslutning 
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