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Onsdag 3. mai       
 

Velkommen til VA-konferansen 2023  

Driftsassistansen har gleden av å invitere til VA-konferanse på Scandic Parken i Ålesund, 3.-4. mai 2023. Den 

årlige konferansen er vannbransjens viktigste møteplass i Møre og Romsdal. På konferansen kan du knytte 

kontakter og møte kolleger fra kommuner, vannverk, myndigheter, konsulenter, leverandører og entreprenører 

for erfaringsutveksling og oppdatering om nyheter i vannbransjen. 

 

 
Scandic Parken ligger i Ålesund sentrum, og det er kort avstand til havnen, Byparken og Fjellstua. Hotellet er Sunn-

møres største kurs- og konferansehotell og har svært gode konferanselokaler. Fra restaurant Polarbjørn og mange 

av rommene er det fantastisk utsikt over Jugendbyen Ålesund og de nærliggende øyene.  

 

Program Bankettsalen 

Ordstyrer: Lars Saga, Asplan Viak 
 

Tidspunkt Program Foredragsholder 

09:30 Utstillingsvandring og registrering av deltakere  

10:45 Åpning av konferansen  
 

Cato Andersen, styreleder i Driftsassistansen 

11:00 Hvor godt sikret er vannbransjen mot IKT-trusler? 

− Digital sårbarhet i driftskontrollsystemer 

− Er de skybaserte systemene godt nok sikret mot cyberangrep? 

− Har kommunene god nok kunnskap om IKT-sikkerhet? 

Jon Røstum, 

Volue Technology 

11:30 Kan vannet bli digitalt uten at det stopper?  

− Lærdom fra to nylig avsluttede EU-prosjekter med fokus på cyber-

sikkerhet i vannbransjen (STOP-IT og Digital Water City) - hva kan 

vannbransjen ta med seg? 

− Praktiske eksempler på hardware hacking av sensorer  

− Sårbarheter i den digitale verdikjeden til vannbransjen, hva kan vi 

lære av energiforsyningen?  

Martin Gilje Jaatun, 

SINTEF Digital 

12:00 Lunsj  



Onsdag 3. mai       
 

 

Årsmøte i Driftsassistansen, møterom Gange Rolv C 

 

Festmiddag i Bankettsalen 

19:30 Aperitiff før middagen 

20:00 Middagsbuffet med underholdning  
 

Toastmaster: Are Kalvø 

  

Forfatteren og satirikeren Are Kalvø har gitt ut flere satiriske og morsomme bøker, for eksempel «Syden», «Harry» 

og ”Hyttebok fra Helvete” som gikk helt til topps på salgslistene. Han er enda morsommere på scenen enn i 

bokform, og hans soloforestilling «Kalvø - ein time av livet ditt du aldri får tilbake» ble kåret til årets sceneforestil-

ling under Komiprisen 2015. Under middagen blir det gladjazz med Kurt Sagen Jazz Kvartett, som spiller evig-

grønn swingjazz med høy gjenkjennelsesfaktor. 

13:00 Forslag til nytt avløpsdirektiv med nye og strengere krav 

− Direktivet forventes vedtatt av EU i mars/april 2024, og skal deretter 

innarbeides i avløpsdelen i forurensningsforskriften 

− Krav til sekundærrensing for tettbebyggelser > 1000 pe, uavhengig 

av om utslippet går til ferskvann eller gode sjøresipienter 

− Endret definisjon på tettsteder 

− Rensekrav for overvann, energinøytralitet, m.m. 

Elisabeth Lyngstad, 

Norsk Vann 

 

13:30 Avløpsdirektivet får store konsekvenser for kommunene i 

Møre og Romsdal dersom det blir vedtatt slik det foreligger  

− 35-40 silanlegg må bygges om til sekundærrensing 

− Høye byggekostnader og betydelig økning av avløpsgebyrene 

− Hvordan bør kommunene forberede seg for å møte utfordringene? 

Lars Saga, 

Asplan Viak 

14:00-16:00 Utstillingsvandring kombinert med innlegg fra leverandører i Bankettsa-

len. For opplysninger om tidspunkt og tema, se programvedlegg. 

 

17:00-18:00 Se egen innkalling med saksdokumenter.  



Torsdag 4. mai      
 

Parallell A - Bankettsalen 

Hygieniske barrierer, leveransesikkerhet og beredskap i vannforsyningen 

Ordstyrer: Lars Saga, Asplan Viak 

Tidspunkt Program Foredragsholder 

08:30 Revisjon av drikkevannsforskriften og Mattilsynets tilsyns-

fokus i 2023 

− Det legges vekt på farekartlegging og forbedret IKT-sikkerhet 

− Konkrete krav til lekkasjekartlegging og lekkasjereduksjon 

− Opplysningsplikten til abonnentene skjerpes vesentlig 

− Årets tilsynsfokus er hygieniske barrierer i vannbehandlingen, men 

også fokus på beskyttelse av råvannskilden 

Per H. Mørkeseth, 

Mattilsynet 

09:00 Mikrobiell barriereanalyse (MBA) for vurdering av hygienisk 

barriereeffekt i vannbehandling og råvannskilde 

− Trinnvis prosedyre for bestemmelse av kvalitet på råvannet, nød-

vendig barrierehøyde og total barrierestatus i dag  

− Eventuelle behov for nye tiltak for å oppnå nødvendig barrierehøyde 

− Eksempler på bruk av MBA-analyse for vannverk med grunnvann i 

løsmasser og innsjøer med bløtt/humusholdig vann som vannkilder 

Jon Brandt, 

Asplan Viak 

09:45 Spørsmål / diskusjon  

10:00 Utstillingsvandring kombinert med innlegg fra leverandører i Bankett- 

salen. For opplysninger om tidspunkt og tema, se programvedlegg. 

  

11:30 Lunsj  

12:30 Hygieniske barrierer - koagulering og kontaktfiltrering 

− Anleggsdesign 

− Instrumentering, styring og overvåking, nødstrøm/UPS 

− Kontroll og dokumentasjon av hygieniske barrierer 

Jon Brandt, 

Asplan Viak  

13:00 Hygieniske barrierer - UV-bestråling og membranfiltrering 

− Anleggsdesign 

− Instrumentering, styring og overvåking, nødstrøm/UPS 

− Kontroll og dokumentasjon av hygieniske barrierer 

Eyvind Tomter og 

Andreas Hartz, 

NOKA  

13:30 VannCIM - et helhetlig verktøy for sikkerhet, beredskap og 

krisehåndtering tilpasset VA-bransjen 

− ROS-analyser, beredskapsanalyse, beredskapsplan, vaktlogg, hen-

delseshåndtering, krisekommunikasjon, øvelser og evaluering 

− Sikkerhet knyttet til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, 

skytjenester, backup, offline-drift, m.m. 

Victor Eklund, 

Advansia 

14:00 Avslutning  



Torsdag 4. mai      
 

Parallell B - Gange Rolv C 

IKT-systemer, integrasjon av systemer og digitalisering av VA-bransjen 

Ordstyrer: Jon Røstum, Volue Technology 

Tidspunkt Program Foredragsholder 

08:30 Gurusoft Report Vann og Avløp - rapporteringssystem til-

passet VA-bransjens behov  

− Samler alle drifts- og virksomhetsdata i ett system 

− Automatisert datainnsamling, analyse og rapportering 

− Vannprøver, myndighetsrapportering, prøveplaner, vannlekkasjer, 

fremmedvann, overløp, driftskontrolldata, IoT-målere, m.m. 

Ingrid Husby, 

Gurusoft 

09:00 Alltid oppdatert nettmodell - en utopi eller virkelighet? 

− Hydrauliske nettmodeller integrert i fagløsningene 

− Lett tilgang til feltberegninger: slokkevann, kapasitet, kritikalitet, m.m. 

− Enklere å bygge og vedlikeholde nettmodeller 

− Erfaringer fra praktisk uttesting i Gjøvik og Sandnes 

Mats Fensholt, 

Volue Technology 

09:30 Er avløpsnettet klart for maskinlæring?  

− Kan man forstå fremmedvannsproblemene på avløpsnettet basert 

på en smart analyse av sanntidsdata? 

− Kan man peke ut hvilke avløpspumper som går dårlig og trenger 

vedlikehold basert på en analyse av sanntidsdata? 

Jon Røstum, 

Volue Technology 

10:00 Utstillingsvandring kombinert med innlegg fra leverandører i Bankett- 

salen. For opplysninger om tidspunkt og tema, se programvedlegg. 

  

11:30 Lunsj  

12:30 Fjernavlesing av vannmålere (husstander) 

− Valg av teknologi og kommunikasjon 

− Datautveksling mellom fagsystemer - driftskontroll/SCADA/ERP 

Robert Wasler, 

Controlpartner 

13:00 Erfaringer på godt og vondt med testing av smarte vannmå-

lere i Molde 

− Datalagring, analyser og presentasjon i kommunens dataplattform 

− Lekkasjedeteksjon - pilotprosjekt med sonevannmålere koblet sam-

men med smarte vannmålere i et område 

− Erfaringer fra gjennomførte pilotprosjekt for testing av målere og digi-

tal infrastruktur 

− Resultat fra kost-nytteanalyse. Eneste reelle analyse utført i Norge? 

Bjarte Koppen, 

Molde Vann og  

Avløp 

13:30 Hvordan bruke maskinlæring for å finne vannlekkasjer ras-

kere og bedre i Ålesund? 

− Klarer man å peke ut hvilken vannledning som lekker bare ved hjelp 

av data om vannføring og trykk? 

− Praktiske resultater fra et doktorgradsarbeid som er i sluttfasen 

Hoese Michel  

Tornyeviadzi, 

PhD-kandidat, 

NTNU i Ålesund 

 

14:00 Avslutning  



Torsdag 4. mai      
 

Parallell C - Amfi 

Bærekraft i VA-bransjen - klimavennlige løsninger og framtidsrettet teknologi 

Ordstyrer: Anette Kveldsvik Desjardins, Asplan Viak 

 

Tidspunkt Program Foredragsholder 

08:30 Hva finnes av verktøy for beregning av klimagassutslipp i 

VA-bransjen? 

− Klimakost - klimaregnskap for VA-virksomheter 

− DiVA Klimakalkulator for ledningsmaterialer, tradisjonelle grøfter og 

NoDig-løsninger 

− Nytt verktøy tilpasset VA-prosjekter er under utvikling av Norsk Vann 

Anette K. Desjardins, 

Asplan Viak 

09:00 Klimaregnskap i VA-prosjekter 

− CO2-regnskap for nye VA-ledninger i en bygate i Trondheim  

− Åpen grøft eller NoDig - hva er mest klimavennlig? 

− Klimagassutslipp som tildelingskriterium i offentlige anskaffelser 

Frøydis Sjøvold, 

Multiconsult 

09:30 Bærekraftige strategier for fornyelse av ledningsnett 

− Forskningsprosjektet B for VA-nett utvikler en åpen plattform som 

skal bistå kommuner med å beregne optimale fornyelsesbehov og 

investeringsbehov i VA-nettet 

− Bærekraftig fornyelse må vurderes i et livssyklusperspektiv 

− Klimaregnskap for de store investeringene i ledningsnettet   

Stian Bruaset, 

SINTEF Community 

10:00 Utstillingsvandring kombinert med innlegg fra leverandører i Bankett- 

salen. For opplysninger om tidspunkt og tema, se programvedlegg. 

  

11:30 Lunsj  

12:30 Gjenbruk av stedlige masser i VA-grøfter kan gi store kost-

nadsbesparelser og er bra for miljøet  

− Kalkulator for sammenligning av kostnader og CO2-utslipp ved bruk 

av stedlige masser i stedet for pukk  

− Eksempler på besparelser i rørledningsprosjekter 

Morten S. Andersen, 

Norconsult  

13:00 Lokal overvannsdisponering (LOD)  

− Valg av dimensjonerende nedbør 

− Aktuelle løsninger 

− Dimensjoneringskriterier - med fokus på infiltrasjon 

Nina Syversen, 

Asplan Viak 

13:30 Fordrøyningskassetter - store mangler i tilbudsgrunnlaget 

fra kommuner og rådgivere  

− Manglende krav til styrkeegenskaper og videreført vannmengde 

− Krav til tilkomst/lysåpning for videokamera, spyling m.m. må oppgis 

− Hvordan bør et anlegg utformes mht. sandfang, inspeksjonskum-

mer, utløpsarrangement, mengderegulering, bypass, m.m.? 

Vidar Handal, 

Norsk Wavin 

14:00 Avslutning  



 

 

 

 

 
Utstillere VA-konferansen 2023 
 

LEVERANDØR STAND   LEVERANDØR STAND 

Ancistrus 38  KZ Handels  34 

Asplan Viak 3   Multiconsult Norge  47 

AVK Norge 40  Nemko Norlab  24 

Avløp Norge 4   Nordic Water Products  9 

Axflow 42   Norgeodesi  21 

Biovac Environmental Technology  16   Norsk Wavin  46 

Brødrene Dahl  7  Norva24  5 

Caverion 19  Olimb Rørfornying  12 

Controlpartner 32   Pemac  36 

Dacon  18   Pipelife Norge  33 

Egeplast  33  Pumpe & Maskinteknikk 1 

Endress+Hauser  8   Salsnes Filter  44 

Entech Brimer  28  Scandinavian Water Technology  30 

Eskeland Electronics  49  Siemens  11 

Furnes Jenstøperi  41  Siv.ing. Tobias Dahle  25 

Grundfos Norge  27   Sigum Fagerberg  23 

Guard Automation  45   Slamsug  26 

Gurusoft  50   Sterner  43 

Helnor  13   Tekken  48 

Hydropress Huber AB avd. Norge 37   Volue Technology  2 

Ingeniørfirma Paul Jørgensen  35   VWR International  6 

Isiflo  14  Wallax 39 

Kamstrup  20   Xylem Water Solutions Norge 31 

Klaro renseanlegg Norge  15   Yara Norge  10 

KROHNE Norway  22   Øwre-Johnsen  29 

KSB Norge  17     

 




