Invitasjon til Norges Arktiske
Universitet, Narvik

Årets plask i
VAnndammen 2017
VANNDAMMEN 2017

31. oktober og 1. november

Målsetningen med seminaret er:
• Påfyll av oppdatert VA-kunnskap

• Erfaringsutveksling mellom VA-virksomheter
• Et faglig og sosialt VA-møtested
• Kontakt med studenter
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• Skape et enda sterkere faglig
VA-nettverk i Nord-Norge

Utstillere

VA-messen vil være i «glassgata» utenfor auditoriet,
hvor også speedforedragene blir gjennomført, med
servering av forfriskninger.

Deltakere på speedforedragene vil med i trekningen av
ﬂotte premier under middagen senere på kvelden.

TIrSDAg 31. oKToBEr

Møteleder: Trond Einar Uglebakken

09:00 – 09:50 Registrering og morgenkaﬀe
09:50 – 10:00 Åpning v/UIT

10:00 – 11:00 SHA planer i byggeprosjekt
v/Siw Schultz Gabrielsen, Statens vegvesen
«Ka og koﬀør»
11:00 – 12:30 Speedmøter, de første 6 rundene

11:00 – 12:30 Fra studenttilværelse til arbeidslivet – for studenter
12:30 – 13:30 Lunsj

13:30 – 14:15 Drikkevannsforskriften med fokus på Nord Norge
v/Gunhild Breidalen Hætta, Mattilsynet

14:15 – 15:15 Debatt om Drikkevannsforskriften v/Christen Ræstad
Debattleder innleder med fokus på noen utvalgt paragrafer
15:15 – 15:30 Benstrekk

ProgrAM

Møteleder: Svein ove Moen
09:00 – 09:45

09:45 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 12:15

15:30 – 16:00 «Det ﬁnns gull i vannverk»
v/Tor Inge Kjeldsen, Tromsø kommune
Bygging og drift av Simavik minikraftverk

12:15 – 12:45

19:30

12:45 – 13:05

16:00 – 17:30 Speedmøter, de siste 6 rundene, med forfriskning
Middag på Scandic Narvik

Bespisning

Lunsj vil bli servert i kantina på UiT, mens festmiddag serveres i festsalen på
Scandic Narvik. Festmiddagen består av en treretters meny og et fortreﬀelig
VA-samvær med underholdningsinnslag og kåring av Vannmannen 2017.

Det er mulig å reservere seg dersom man ikke ønsker å delta på festmiddagen.
Dette gjøres i forbindelse med påmeldingen.

oNSDAg 1. NoVEMBEr

13:05

Nasjonal VA-norm/VA-miljøblad, status og videreutvikling
v/Odd Lieng, Norsk rørsenter
Felles VA-norm – hva inneholder den?
Bruk av VA-normen som nasjonal norm?
Kan den gjøres fritt tilgjengelig for både entreprenører,
konsulenter mm?
Utstillingsvandring og kaﬀe

Fremtidens driftskontrollsystem, v/Yngvar Ødegård, Guard Systems AS
IKT Sikkerhet
Integrerte systemer
Bruk av data fra SD anlegg, v/Ann May Berg og
Rolf Helge Ingebrigtsen, Tromsø kommune
Benstrekk

Avløpsrensing for en renere fremtid!
v/Jan Munkvold, Salsnes Filter TM
Hvordan sikre at rensekrav nås?
Aktuell forbehandling
Typiske årsaker til driftsfeil på anlegg

Avløpsutbygging i Hammerfest, v/Espen Salomonsen,
Hammerfest kommune
Prosess fra utslippstillatelse til utbygging
Studentutviklingen ved VA-utdanningen
v/Jostein Starbo, UiT Narvik
Lunsj & vel hjem
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ProgrAM

Påmeldning gjøres via internett på følgende adresse:
www.uit.no/VAnndammen (påmeldingsfrist: 16. oktober 2017)
Alle deltakere som ønsker å delta på lunsj og middag
må også melde seg på for å bli registrert.

Hotell/booking av overnatting

Alle deltakere som har behov for overnatting må selv bestille
og bekoste overnatting i forbindelse med VAnndammen 2017.
Programkomiteen har forhåndsbooket en del rom
på festmiddagshotellet Scandic Narvik.
Først til mølla….

Kontaktinfo

geir Helø (deltakere)
Telefon 906 43 216
E-post: geir.helo@tromso.kommune.no
Trude Haug og Svein Antonsen (utstillere)
Telefon 900 89 932
E-post: trude.haug@nfk.no

Deltakeravgift

Deltakeravgiften er kr 3.500,Avgangsstudenter som deltar på lunsjer og middag betaler kr 200,-.
Deltakeravgiften dekker seminaret, lunsj/kaﬀe/kake begge dagene,
samt festmiddag.
Øvrige studenter som ikke skal ha lunsj og middag, deltar gratis
på seminaret. Deltakeravgiften blir fakturert av UiT, Narvik.

Deltakeravgift for utstillere

Standplass uten speedmøte,
med tilgang til strøm inkl. 1 person kr 6.000,Standplass med speedmøte,
med tilgang til strøm inkl. 1 person kr 9.000,For ekstra deltakere
vil det være en deltakeravgift per person kr 2.000,-
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Påmelding til VA-seminaret

VAnndammen er et samarbeidsprosjekt mellom

Norges Arktiske Universitet, Narvik og:

Vann og avløp,
Tromsø kommune

Drift- og utbyggingstjenesten,
Harstad kommune

Kommunalteknikk
Alta kommune

Byteknikk,
Bodø kommune
Driftsassistansen
Nordre Nordland

