
Et Nord-norsk møtested for  
offentlige VA-virksomheter,

VA-leverandører og VA-studenter

4. – 5. november,  
Høgskolen i Narvik

  Invitasjon til VA-seminaret



Den nå veletablerte konferansen 
blir avholdt på Høgskolen i Narvik 

(HIN)  den 4. og 5. november.  
Arrangementet vil også i år bestå av 

et rikholdig program,  bl a med gjensyn 
av Christen Ræstad og Jan Stenersen, og 

de populære speedmøtene 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 enda 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
Lunsj vil bli servert i kantina på høgskolen, mens 
festmiddag serveres i festsalen på Quality Hotel Grand 
Royal 
 
Festmiddagen består av en treretters festmeny og et 
fortreffelig VA-samvær med underholdningsinnslag og 
kåring av Vannmannen 2014 
 
Det er mulig å reservere seg dersom man ikke ønsker å 
delta på festmiddagen . Dette gjøres i forbindelse med 
påmeldingen.
 
Deltakeravgiften inkluderer også kaffe/frukt begge 
dagene, samt drikke i forbindelse med festmiddagen.

Programkomiteen for  
VAnndammen har, for  
6. året på rad, gleden  
av å invitere til nok  
ett VA-seminar   —  
VAnnndammen 2014.  

Kontaktinfo
Geir Helø  
Tlf. 906 43 216 (deltakere) 

E-post: geir.helo@tromso.kommune.no

Svein Antonsen 
Tlf. 958 97 485 (utstillere) 

E-post: svein.antonsen@heidenreich.no



Transport fra Tromsø
Det vil i år bli satt opp egen buss fra Tromsø lufthavn 3. november kl 
17:00, med retur fra Narvik rett etter avsluttet seminar. Det vil også 
være mulighet til å plukke opp deltakere langs reiseruta. 
Pris kr. 800,- tur/retur.
Henvendelser og påmelding gjøres til:
Geir Helø , tlf. 906 43 216. 
E-post: geir.helo@tromso.kommune.no

Hotell/booking av overnatting
Alle deltakere som har behov for overnatting må selv bestille og 
bekoste overnatting i forbindelse med VAnndammen 2014
 
Programkomiteen har forhåndsbooket en del rom på festmiddagshotel-
let, fram til påmeldingsdato. Først til mølla….

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Påmelding til VA-seminaret
Påmelding gjøres via Internett på følgende adresse:
www.hin.no/VAnndammen 
(Påmeldingsfrist:  17. oktober 2014)
 
Representanter for utstillerne må melde seg på som seminardelta-
ker via nettsidene. Avgangsstudenter må også melde seg på for å 
bli registrert på lunsj og middag. Andre studenter som vil delta på 
foredragene trenger ikke melde seg på, da deltakelse på foredragene 
er gratis.
 

Deltakeravgift
Deltakeravgiften er kr 3200,-. 
Avgangsstudenter som deltar på lunsjer og middag betaler kr 200,-. Øvrige 
studenter som ikke skal ha lunsj og middag, deltar gratis på seminaret. Delta-
Deltakeravgiften vil bli fakturert av HIN.
Deltakeravgift for utstillere er kr 7500,- og speed-møter kr 12.000,-

Quality Hotel Grand Royal

Tlf.  76 97 70 00  kr 1095 pr natt

Ref.  ved VAnndammen
Rica Hotell Narvik 
Tlf. 76 96 14 00  - kr 995 pr natt

Ref.  ved bestilling: VAnndammen

Det er selvsagt mulighet til å  benytte seg av andre overnattingssteder,  
blant annet:



 PROGRAM DAG 1
0900 – 0950  Registrering, morrakaffe, frukt og VA-prat 

0950 – 1000  Velkommen til HIN v/Rektor Arne Erik Holdø

1000 – 1015  Velkommen til seminaret og praktiske opplysninger  
 v/ Trude Haug

1015 – 1145  Overvann – fra teori til kommunal praksis

 Hvilke utfordringer får vi? v/ Christen Ræstad, eget firma

                        Forhold til plansiden v/ Jan Stenersen, Tromsø kommune

                        Debatt i salen 

1145 – 1215  Lunsj

1215 – 1300  Orientering om traineeordning 
 v/ Kjetil Furuberg, Norsk Vann 
 Stikkledninger; ansvar og tekniske løsninger  
 v/ Kjetil Furuberg, Norsk Vann

1300 – 1345  Messevandring med kaffe/kaker

1345 – 1415  Stikkledningsstatus – praktisk gjennomføring  
 v/ Bjørn Pedersen, Vadsø Vann og Avløp KF

1415 – 1445  Stikkledninger; Bodømodellen v/ Just Offer-Ohlsen, Bodø kommune

1445 – 1500  Praktiske opplysninger om speed-møtet og pause

1500 – 1730 Speed-møter med forfriskninger

 

 PROGRAM DAG 2
0900 – 0945  Nyheter fra Norsk vann

                       Informasjon om TV-aksjonen  
 v/ Kjetil Furuberg, Norsk Vann 

0945 – 1015  Vanntapskontroll gjennom modellering og GIS-analyse 
  v/ Bjørnar Noreidet, Rambøll

1015 – 1035  Lekkasjesøk 
 v/ Sven Arvo Valdor

1035 – 1115  Messevandring med kaffe og kake

1115 – 1145  Vannglass – noe for Nord-Norge?  
 v/ Stein W. Østerhus, NTNU

1145 – 1245  Motivasjon og omdømmebygging  
 - det å skape en god arbeidsplass  
 –  Frode Mikalsen, NNL 

1245 – 1300  Takk for i år v/ Geir Helø

1300              Lunsj

1330              Buss til Tromsø
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