Invitasjon til Norges Arktiske
universitet, Narvik

VAnndammens
10-års jubileum
20. - 21. november 2018
Kliff Arne kommer – kommer du?

Programkomiteen ønsker igjen velkommen til
VAnndammen, i år for 10. gang
Også i år har vi mange dyktige foredragsholdere, både innenfor vårt fag, som DiVA,
HMS, lekkasje, trykkavløp mm, men også andre spennende bidragsytere. I tillegg går
landsdelskåringen Norges beste drikkevann av stabelen på VAnndammen.
Som tidligere år håper vi på mange utstillere og deltakere. Speedmøter, VAnndammens
spesialitet, er som i fjor delt opp i to bolker. Dette ble en stor suksess.
Vi kårer VAnnmannen 2018! Se detaljert program for begge dagene!
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Kåring av regionens beste drikkevann
Konkurransen «Norges beste drikkevann 2019» starter med semifinale på VAnndammen
2018. Her kåres Nord-Norges beste drikkevann og vinnerne, i kategoriene overflatevann
og grunnvann, går videre til finalen på Norges Varemesse/Lillestrøm 5. – 7. mars 2019.
Påmelding til konkurransen gjøres på: norgesbestedrikkevann.no
På websiden finner du konkurranseregler og priser for deltakelse.

Bespisning
Lunsj vil bli servert i kantina på UiT, mens
festmiddag serveres i festsalen på
Quality Hotel Grand Royal.
Festmiddagen består av en treretters meny,
og et fortreffelig VA-samvær, akkompagnert av
konferansier Frank Arne “Kliff Arne” Olsen.
Det er mulig å reservere seg dersom man ikke ønsker å
delta på festmiddagen. Dette gjøres i forbindelse med
påmeldingen.
Selveste Kliff Arne leder oss gjennom middagen
.. kan du tenke dæ?

Program Tirsdag

20. november

Møteleder:

Svein-Arne Johansen

09:00 – 09:30

Registrering og morrakaﬀe

09:30 – 09:40

Åpning, Studentutvikling innen VA
v/ Edel Storelvmo, UiT

09:40 – 10:20

DiVA – ny standard for Hovedplaner og Saneringsplaner
Bakgrunnen for at DiVA prosjektet kom i gang
Hvorfor DiVA metodikken er viktig
Presentasjon av hva DiVA metodikken er
v/ Anette Kveldsvik Desjardins, Asplan Viak

10:20 – 10:50

Grunnleggende HMS, digital arbeidsvarsling i Bodø kommune
HMS-holdninger i anleggsbransjen v/Svein Ole Lindqvist

VANNDAMMEN 2018

Digital arbeidsvarsling og gravemelding v/Kevin Christensen
10:50 – 12:00

Speedmøter, de første 6 rundene

12:00 – 13:00

Lunsj og utstillingsvandring

13:00 – 13:45

Vannkåring – regional kåring av beste grunnvann og overflatevann

13:45 – 14:45

Vannlekkasjer til besvær
Bærekraftig lekkasjenivå – presentasjon av Norsk Vannrapport
v/ Jon Røstum, Powel AS
Hvordan jobber Trondhjem kommune systematisk for å få ned lekkasjenivået
v/ Trond Ellefsen, Trondheim Bydrift

14:45 – 15:15

Benstrekk

15:15 – 15:30

Nasjonal vannvakt – erfaringer etter ett års drift
v/ Geir Helø, Tromsø kommune og
medlem av Nasjonal vannvakt

15:30 – 16:00

Dagsaktuelle saker fra Norsk Vann
v/ Toril Hofshagen

16:00 – 17:30

Speedmøter, de siste 6 rundene, med forfriskning

19:30

Middag på Quality Hotel Grad Royal

Program

Onsdag 21. november

Møteleder:

Trude Bertnes

08:30 – 09:30

Å leve med Tourettes syndrom

09:30 – 10:15

Utstillingsvandring og kaﬀe

10:15 – 10:45

Fremtidige krav til avløpspumper
Nye tekniske løsninger for å møte kommende EU-krav
v/ Maria Fjellman, Xylem Water Solutions

10:45 – 11:45

Trykkavløp – et godt alternativ?
Presentasjon av Norsk Vann sin rapport
"Trykkavløp i spredtbygde og urbane strøk»
v/ Toril Hofshagen
Grunne grøfter og trykkavløpssystem
v/ Geir Lillehovde, Isoterm AS

11:45 – 12:00

Benstrekk

12:00 – 12:30

Samspill mellom Vannbransjen og VA studentene
Studentoppgaver, sommerjobber, utvikling mm
v/ Jostein Starbo, UiT

12:30

Lunsj & vel hjem

Adrian Lund forteller om
sitt liv med Tourettes
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v/ Adrian Lund

Påmelding til VA-seminaret
Påmelding gjøres via internett på følgende adresse: http://www.uit.no/vanndammen
(påmeldingsfrist: 5. november 2018)
Alle deltakere som ønsker å delta på lunsj og middag må også melde seg på for å
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bli registrert.

Hotell/booking av overnatting
Alle deltakere som har behov for overnatting må selv bestille og bekoste overnatting i
forbindelse med VAnndammen 2018.
Programkomiteen har forhåndsbooket en del rom på festmiddagshotelletog på Scandic
Narvik. Først til mølla….

Kontaktinfo
Trude Bertnes (deltakere)
Telefon 468 38 730
E-post: trude@narvikvann.no
Trude Haug og Svein Antonsen (utstillere)
Telefon 900 89 932
E-post: trude.haug@nfk.no

Deltakeravgift
Deltakeravgiften er kr 4.000,Avgangsstudenter som deltar på lunsjer og middag betaler kr 200,-.
Deltakeravgiften dekker seminaret, lunsj/kaﬀe/kake begge dagene, samt

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 2.500,-
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festmiddag.

VAnndammen er et samarbeidsprosjekt
mellom

Norges Arktiske Universitet, Narvik og:

Vann og avløp,
Tromsø
Tromsø kommune
kommune

Drift- og utbyggingstjenesten,
Drift- og utbyggingstjenesten,
Harstad
Harstad kommune
kommune

Kommunalteknikk
Alta kommune
Kommunalteknikk
Alta kommune
Byteknikk,
Bodø kommune

Driftsassistansen
Driftsassistansen
Nordre
NordreNordland
Nordland

