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  Velkommen til 2-dagers driftsoperatørsamling 2016 
 
 
Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal har gleden av å invitere til 2-dagers samling på Quality 
Hotel Ulstein 22.-23. november 2016. Den årlige samlingen er en møteplass for faglig påfyll og utveksling av 
erfaringer. På samlingen vi du knytte kontakter og møte kolleger for drøfting av faglige problemstillinger og 
utfordringer. 
 

 

 

 
Quality Hotel Ulstein er et moderne konferansehotell med maritim arkitektur. Hotellet, som ligger i Ulsteinvik sentrum, har 
123 rom og svært gode kurs og konferansefasiliteter.  

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. 

Sosialt program 
Etter det faglige programmet første dag, blir det omvisning og festmiddag på Ishavmuseet  Aarvak, som ligger på 
Brandal, ca. 15 km fra hotellet.  

 

 

 
Ishavsskuta Aarvak, bygd i Bergen i 1912, står på land i eget hus ved Ishavsmuseet. Aarvak er den eldste gjenværende 
selfangstskuta i Norge som er spesialbygd for selfangst.  

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

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



 Program tirsdag 22. november – Sjøborg kino 
  

10.30 Utstillingsvandring og registrering av deltakere 
  

11.00 Lunsj 
  

12.00 Åpning og orientering om programmet v/møteleder 
  

 Møteleder: Jon Ivar Gjestad, Sivilingeniør Gjestad AS 
  

   Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen 
  
12.10 Mattilsynet skjerper tilsynet med vannverkene 

  

 − Sikkerhet i driftskontrollsystemer. Mattilsynets 
spørreundersøkelse i desember 2014 

− Tilsynsaksjon i 2016 mot vannverkenes beredskap 
− Ny drikkevannsforskrift: Krav til beredskap og øvelser 

og definisjon av nødvann og krisevannforsyning  
  

 Asbjørn Vågsholm, Mattilsynet Region Midt 
  

12.40 Praktisk gjennomføring av beredskapsøvelser 
  

 − Gjennomgang av beredskapsøvelse basert på 
situasjon med havari i automasjonstavler i vannbe-  
behandlingsanlegget (Moldeprosessen)   

− Nyttige tips knyttet til gjennomføring av øvelser 
  

 Kjell I. Reiten / Arild Solemdal, Molde Vann og Avløp KF 
  

13.10 Kaffepause med utstillingsvandring  
  

13.40 Fysiske og virtuelle risikofaktorer i dagens 
driftskontrollanlegg 

  

 − Spenningsforsyning, reservekraft, UPS, sikring/vern 
av utstyr, jordingssystem, fysisk adgangskontroll og 
alarmsystemer  

− Kommunikasjon fra driftssentral til stasjoner/anlegg, 
lyn & torden, uvær, radio, bredbånd 

− Adgangskontroll ute på anlegg, skallsikring, HMS 
− Tilgangskontroll driftssentral, innlogging, datasikker-

het, innbrudd, uautorisert bruk 
− Redundans, reserveløsninger, UPS, krisesituasjoner 

  

 Kjell Myklebust, Normatic AS 
  
14.30 Spørsmål / diskusjon 

  

   Orientering om VA-anlegg som skal besøkes 
  
14.50 Gamleeidet vannbehandlingsanlegg og Bugar-

den høgdebasseng 
  

 − Trykksiler, membranfilter, UV, vannglass, nødklor 
− Plasstøpt betong, 2 900 m3 vannvolum 

  

 Odd Kåre Wiik, Ulstein kommune 
  
15.10 Avløpsrenseanlegg RA2 Klubben 

  

 − Luftet sandfang, innløpspumpestasjon, 2 siler 
− Planprosess, tekniske løsninger, driftserfaringer 

  

 Fred Arnesen, Herøy kommune 
  

15.30 Utstillingsvandring, kaffe og baguetter 
  
  

  

   Omvisning på VA-anlegg 
  
16.30 Bussavgang fra hotellet  

  
 Vi deler oss inn i 2 grupper, en til RA2 Klubben (27 km 

fra hotellet) og en til Gamleeidet vannbehandlings-
anlegg/Bugarden høgdebasseng (Ulsteinvik sentrum) 

  
 
 
 
 
 
 

 
  

 Avløpsrenseanlegg RA2 Klubben 
  
 

 
  

 Gamleeidet vannbehandlingsanlegg 
  
18.00 Tilbake på hotellet 

  

   Festmiddag på Ishavsmuseet Aarvak 
  
18.45 Bussavgang fra hotellet 

  
19.00 Omvisning på museet 

  
20.00 Festmiddag 

  

 

 
  

 Middagen serveres i lokaler innredet i gammel sjøbustil 
  
22.00 Bussavgang til hotellet 

mmmmnnnnnnnn 



 Program onsdag 23. november – parallelle sesjoner 
 
 Sjøborg kino 
  
 Møteleder: Ragnvald Kvalsvik, Herøy Vasslag SA 
  
08.30 Et komplett system for forvaltning, drift og 

vedlikehold av VA-anlegg 
  

 − GISLINE VA gir full oversikt over egenskaps- og 
driftsdata for ledningsnettet 

− FDV-Systemer – et effektivt verktøy for daglig drift   
og vedlikehold av VA-anleggene 

− Tilgang til all informasjon om VA-anleggene via 
nettbrett og smarttelefon 

  

 Kjell Næss, Norkart AS 
  
09.00 Utstyr for dosering av kjemikalier – utforming 

og krav til sikkerhet 
  

 − Vedlikeholdsfrie lagertanker i PE med lang levetid 
− Valg av riktig pumpe 
− Komplette doseringssystemer som gir god drifts- 

overvåking og høg grad av operatørsikkerhet 
  

 Jonas Berntzen, ProMinent Norge AS 
  
09.30 Spørsmål / diskusjon 
  
09.45 Utstillingsvandring m/kaffe, utsjekking fra hotellet 
  
10.30 Service og vedlikehold av pumper – avløp 

og vannforsyning 
  

 − Tilstandskontroll og vedlikeholdspunkter 
− Typiske skader og årsaker til disse 
− Reservedeler, lagerhold og serviceavtaler 

  

 Nils Kristian Syrstad, Grundfos Norge AS 
  
11.00 Rengjøring, sikring og dokumentasjon av 

drikkevannsbasseng uten driftsstans eller 
forstyrrelser på ledningsnettet 

  
 

− Erfaringer etter 18 års arbeid og over 1000 jobber 
− Dokumenterte sikrings- og vedlikeholdsjobber 
− Vannverkseier må bli en mer profesjonell nærings-

middelleverandør 
  
 

Roger Jarnstedt, Ancistrus AS 
  
11.45 Pause 
  
12.00 Fjernavlesning av smarte vannmålere – 

muligheter med ny teknologi 
  

 − Målertyper, kommunikasjonsløsninger 
− Integrasjon mot fakturerings- og kundesystemer 
− Bedre lekkasjekontroll og oversikt over vannforbruket  
− Bør man satse på fjernavlesning nå eller forberede 

for senere installasjon? 
  

 Eddie Lillejord, Kamstrup AS 
  
12.30 Lunsj / avslutning 

 

 Sjøborg 3 
  
 Møteleder: Jon Ivar Gjestad, Sivilingeniør Gjestad AS 
  

 

  
 

08.30 Lukt og luktreduksjon – avløpsrenseanlegg  
og avløpspumpestasjoner 

  

 − Valgets kvaler 
− Eksempler på gode løsninger 
− Krav til drift og vedlikehold, serviceavtaler 

  

 Jon B. Stiansen, CLAIRS Lindum AS 
  
09.00 Tilbakeslagssikring på avløpspumpestasjoner 

og avløpsrenseanlegg 
  

 − Væskekategorier iht. NS-EN 1717 
− Krav til sikringsutstyr 
− Eksempler på løsninger 

  

 Paal Schlytter, AxFlow AS 
  
09.30 Spørsmål / diskusjon 
  
09.45 Utstillingsvandring m/kaffe, utsjekking fra hotellet 
  
10.30 Rehabilitering av gamle avløpspumpe-

stasjoner 
  

 − Hvordan gjennomføre full rehabilitering i løpet av      
8-10 timer og unngår overløpsdrift? 

− Valg av pumpeløsning 
− Eksempler på løsninger med fokus på HMS, drifts-

økonomi og driftssikkerhet 
  

 Geir Sogge Johnsen, AxFlow AS 
  
11.00 Bygging og drift av sjøledninger 
  

 − Forundersøkelser, registreringer, kartlegging av 
bunnforhold, trasevalg 

− Vektbelastning, loddtyper, sikring mot strøm- og 
bølgekrefter 

− Prosedyre for senking av ledning 
− Tekniske løsninger for landtakskummer, utslipps-

kummer og endearrangement 
− Kontroll og rengjøring av inntaks- og utslipps-

ledninger 
  

 Olav Solheim, COWI AS 
  
11.45 Pause 
  
12.00 Erfaringer fra inspeksjon og reparasjon av 

sjøledninger 
  

 − Kartlegging av sjøbunn 
− Problemer som avdekkes ved dykkerundersøkelser 
− Hvor ofte bør ledningene inspiseres?  
− Videoer fra havets bunn 

  

 Stig Øye / Alf Sivert Lyster, Geir Øye AS 
  
12.30 Lunsj / avslutning 
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