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  Et Nord-norsk møtested for offentlige      

  VA-virksomheter, VA-leverandører  

  og VA-studenter 

november 2012 

PROGRAM 



Narvik, 6. og 7. november 2012 

Velkommen til 

Programkomiteen for VAnndammen har gleden av å 
invitere til nytt VA-seminar   —  VAnnndammen 2012.   
 
Konferansen blir avholdt på Høgskolen i Narvik (HIN)  
6. og 7. november.  Arrangementet vil som alltid bestå 
av et rikholdig program, med varierte foredrag og 
speedmøter med utvalgte VA-leverandører ved deres 
stands. 
 
Målsetningen med seminaret er: 

 Påfyll av oppdatert VA-kunnskap 

 Erfaringsutveksling mellom VA-virksomheter 

 Et faglig og sosialt VA-møtested 

 Kontakt med studenter 

 Skape et sterkere faglig VA-nettverk i Nord-Norge 
 
Utstillere 
En rekke VA-leverandører vil ha utstilling  i ”Glassgata”  
utenfor auditoriet. Også speedforedag vil bli gjennom-
ført, med servering av forfriskninger. Deltakere på 
speedforedragene vil være med i trekningen av flotte 
premier under middagen senere på kvelden. 

Bespisning 
Lunsjer  vil bli servert i kantina på høg-
skolen, mens festmiddag serveres  i 
festsalen på Rica Hotell Narvik.  
 
Festmiddagen består av en treretters 
festmeny og vi kan love et fortreffelig 
VA-samvær med underholdnings-
innslag og kåring av Vannmannen 
2012.   
 
Det er mulig å reservere seg dersom 
man ikke ønsker å delta på festmidda-
gen . Dette gjøres i forbindelse med 
påmeldingen. 
 
Deltakeravgiften inkluderer også 
kaffe/frukt begge dagene, samt drikke 
i forbindelse med festmiddagen, og er 
som alltid beregnet etter selvkost-
prinsippet. 

 
 
 Kontaktinfo 
 Geir Helø  
 Tlf 906 43 216 (deltakere) 
 
 Svein Antonsen 
 958 97 485 (utstillere) 
 
 
 
 
 

Foto: Håvard Wang 



Hotell/booking av overnatting 
Alle deltakere som har behov for overnatting må 
selv bestille og bekoste overnatting i forbindelse 
med VAnndammen 2012 . 
 

Programkomiteen har forhåndsbooket en del 
rom på festmiddagshotellet, fra 5.-6.11 og  
fra 6.-7.11. fram til påmeldingsdato.  
Først til mølla…. 
 

Rica Hotell Narvik  
Tlf: 76 96 14 00  - kr 1070 pr natt 
Ref.  ved bestilling: 11205122  
 

Andre overnattingsmuligheter i Narvik: 
Quality Grand Royal 
Tlf  76 97 70 00   
 

Best Western Skistua 
Tlf 76 9648 00  - kr 875 pr natt 
Ref. for bestilling :Eirik, service@narvikhotell.no 
Ref. Vanndammen 
 

Breidablikk Gjestehus 
Tlf 76 94 14 18 - kr 875 pr natt 
Ref. VAnndammen 

”V A n n d a m m e n  2 0 1 2 ”  e r  e t  s a m a r b e i d s p r o s j e k t  m e l l o m  H ø g s k o l e n  i  N a r v i k  o g ;  

 
Kommuner  
● Vann og avløp  Tromsø kommune   ● Kommunalteknisk kontor/Bodø Bydrift  Bodø kommune  
● Narvik VAR KF Narvik kommune    ● Drift og Utbygging/Kommunalteknikk  Alta kommune   
          
Driftsassistanser VA     Rådgivere VA   
● Driftsassistansen VA i Nordre Nordland    ● Hinnstein AS, Harstad   
      

          

 Påmelding til VA-seminaret 
Påmelding gjøres via Internett på følgende 
adresse: 

www.hin.no/VAnndammen  

(Påmeldingsfrist:  15.oktober 2012) 
 
 
Representanter for utstillerne må melde seg 
på som seminardeltaker. Avgangsstudenter 
må også melde seg på for å bli registrert på 
lunsj og middag. Andre studenter som vil del-
ta på foredragene trenger ikke melde seg på, 
da deltakelse på foredragene er gratis. 
 
Deltakeravgift 
Deltakeravgiften er også i år kr 1950,-.  
Avgangsstudenter som deltar på lunsjer og 
middag betaler kr 150,-. Øvrige studenter som 
ikke skal ha lunsj og middag, deltar gratis på 
seminaret. Deltakeravgiften vil blir fakturert 
av HIN. 
 

https://www.hin.no/VAnndammen


 PROGRAM   DAG 1 

 

S t e d :  A u d i t o r i u m  1   -     H ø g s k o l e n  i  N a r v i k  

Tirsdag 6.november 2012  
 
Møteleder: Marvin Johansen 

 

0900-1000 Registrering, morrakaffe og VA-prat 

 

1000-1015  Velkommen og praktiske opplysninger.  

  v/ Trude Bertnes, Daglig leder, Narvik VAR KF 

 

1015-1045 Havstigning – konsekvens for VA i havnære områder.  

v/ Jan Stenersen, Driftsleder avløp, Tromsø kommune 

 

1045-1115 Overvann, flom, ras og ekstremvær – hva forsikringsbransjen er opptatt av!  

v/ Mia Ebeltoft, Ass. fagdirektør, Skadeforsikring,  

Finansnæringens fellesorganisasjon. 

 

1115-1130 Ny læreplan ved HIN. v/ Bjørn R. Sørensen, HIN 

 

1130-1230 Lunsj og messevandring. 

 

1230-1250  Branntapping – stor risiko for undertrykk i ledningsnett. 

v/ Tor Inge Kjeldsen, Driftsleder vann, Tromsø kommune 

 

1250-1315 Vanntap - felles beregningsmåte. v/ Geir Hansen, Narvik VAR KF 

 

1315-1345 Pause med kaffe 

 

1345-1415 Overtakelse private vannverk. v/ Tobias Dahle, eget firma 

 

1415-1500  Hovedutfordringer og suksesshistorier innen VA.  

  v/ Christen Ræstad, eget firma 

 

1500-1800  Speedmøter med forfriskninger underveis. 

 

 

1930 -  Festmiddag på Rica. 

 



 

 

      

   

 

 PROGRAM   DAG 2 
S t e d :  A u d i t o r i u m  1   -     H ø g s k o l e n  i  N a r v i k  

   

   

  Påmelding på: www.hin.no/VAnndammen  

  Påmeldingsfrist er 15. oktober 2012 

Onsdag 7.november 2012  
 
Møteleder: Geir Helø 

 

0830-0900 Kommunestrukturen – et hinder for bærekraftig VA?  

  v/ Christen Ræstad, eget firma 

 

0900-0930   Hvilke VA-oppgaver kan nabo-kommuner samarbeide om?  

v/ Marvin Johansen, Kommunalteknisk sjef, Bodø kommune 

 

0930-1000  Alta-dommen – kommunens objektive ansvar etter § 24, a.  

  v/ Frank Lund, Alta kommune 

 

1000-1020 Pause med kaffe. 

 

1020-1100 UV – god design og drift. v/ Øyvind Thorsen, Sterner Aquatech 

 

1100-1130   NO-dig metoder, Nordnorske erfaringer.  

v/ Jon Egil Sørensen, Einar Sørensen Maskinentreprenør (ESM) 

 

1130-1230   Lunsj og messevandring. 

 

1230-1300   Nordnorske erfaringer med trykkavløp. v/Representant fra Målselv kommune 

 

1300-1330   4 år med omdømme- og rekrutteringsarbeid – er det lys i tunnelen?  

v/ Geir Helø, VA-sjef, Tromsø kommune/Samfunnsutviklingskomiteen Norsk Vann 

 

1330-1400   Økt rekruttering- hVA kan vi gjøre sammen? v/ Ingrid Skjærbakken, Norsk Vann 

 

1400-1410     Oppsummering av årets Vanndam, velkommen til neste år, og vel hjem! 

 

 

https://www.hin.no/VAnndammen

