Invitasjon til årets plask
i VAnndammen 2015.

VANNDAMMEN 2015

Høgskolen
i3. ogNarvik
4. november.

• 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
VA-messen vil være i
«Glassgata» utenfor
auditoriet, her vil også
speedforedragene bli
gjennomført, med servering
av forfriskninger.
Deltakere på speedforedragene vil være med i trekningen av flotte premier under middagen senere på kvelden.

Konkurransen «NordNorges beste drikkevann»
Konkurransen «Norges beste drikkevann
2016» starter med semifinale på VAnndammen 2015.
Her kåres Nord-Norges beste drikkevann
og vinnerne går videre til finalen på Telenor
Arena 19. april 2016.
Påmeldingsfrist på kommunalteknikk2016.no,
27. oktober 2015. Påmelding og deltakeravgift
gjelder for deltakelse i både semifinalen i 2015
og finalen i 2016 (for de som går videre til
finalen på Telenor Arena).
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Målsetningen
med seminaret er:

DAG
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Møteleder: Elin Nikolaisen

09:00 – 09:50
Registrering, morrakaffe, messevandring og VA-prat

09:50 – 10:00
Velkommen til HIN v/rektor Arne Erik Holdø

10:00 – 10:15
Velkommen til seminaret og praktiske opplysninger
om drikkevannskonkurransen

10:15 – 10:35
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Norsk Vanns Verktøykasse v/Gjertrud Eid, Norsk Vann

10:35 – 11:05
Saneringsplaner, rett nivå v/Rune Sandberg, Norconsult.
Elleke Bergersen-Wartena, Harstad kommune

11:05 – 11:35
Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse
v/Gjertrud Eid, Norsk Vann

11:35 – 12:20
Lunsj og messevandring

12:20 – 13:10
Kåring av Nord-Norges beste drikkevann

13:10 – 13:40
Avløpsutbygging i Hammerfest v/Espen Salomonsen,
Hammerfest kommune

13:40 – 14:10
Slamavskiller med sidelager - et alternativ til silanlegg
v/Kjell Christian Røshol, Tromsø kommune

14:10 – 14:40
Kaffepause

14:40 – 15:00
Bruk av rammeavtale på VA
v/Narvik VAR

15:00 – 17:30
Speed-møter med forfriskninger

19:30
Festmiddag på Grand

PROGRAM
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Møteleder: Trond Einar Uglebakken

09:00 – 09:30
Forpliktende samarbeid over kommunegrensen – erfaringer
fra avfallsbransjen v/adm.dir. Leif-Magne Hjelseng, Iris-Salten IKS

09:30 – 09:50
Samarbeidet mellom Vann/Avløp og brannvesenet
i Tromsø v/Geir Helø, Tromsø kommune

09:50 – 10:50
Messevandring med kaffe og kake

10:50 – 12:35
Hvordan gjøre hverandre bedre?
Fra plan til ferdige VA-anlegg

Innlegg fra:
Byggherre: Tromsø kommune v/Jan Stenersen
Planlegger: Sweco v/Roger Pedersen

Benstrekk
Entreprenør:
Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
v/Christen Ræstad og Randi Pedersen
Leverandør:
Xylem Water Solutions v/ Odd Arne Gundersen

Plenumsdebatt
12:35 – 13:30
Takk for i år og lunsj
13:30		
Buss til Tromsø
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Bespisning

Hotell/booking av overnatting

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 2015.
Det er mulig å reservere seg dersom man ikke ønsker å delta på festmiddagen. Dette gjøres i forbindelse med påmeldingen.

Alle deltakere som har behov for overnatting må selv bestille og
bekoste overnatting i forbindelse med VAnndammen 2015.
Programkomiteen har forhåndsbooket en del rom på festmiddagshotellet,
frem til påmeldingsdato. Først til mølla….

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

Trude Bertnes
Telefon 468 38 730 (deltakere)

Trude Haug og Svein Antonsen
Telefon 900 89 932 (utstillere)

E-post: trude@narvikvar.no

E-post: trude.haug@nfk.no

www.hin.no/VAnndammen
(Påmeldingsfrist: 13. oktober 2015)
Avgangsstudenter som ønsker å delta på lunsj og middag må også
melde seg på for å bli registrert. Andre studenter som vil kun delta på
foredragene trenger ikke melde seg på, da deltakelse på foredragene
er gratis.

Transport fra Tromsø

Deltakeravgift

Det vil også i år bli satt opp egen buss fra Tromsø lufthavn 2. november kl
17:00, med retur fra Narvik rett etter avsluttet seminar. Kommunene som
ligger langs reiseruten Tromsø – Narvik har mulighet til å melde seg på
busstransporten.

Deltakeravgiften er kr 3.200,-.

Pris kr. 800,- tur/retur.
Henvendelser og påmelding gjøres til:
Geir Helø, telefon 906 43 216.
E-post: geir.helo@tromso.kommune.no

Avgangsstudenter som deltar på lunsjer og middag betaler kr 200,-.
Øvrige studenter som ikke skal ha lunsj og middag, deltar gratis på
seminaret. Deltakeravgiften vil bli fakturert av HIN.

Standplass uten speedmøte,
med tilgang til strøm inkl. 1 person 		

kr

7.500,-

kr

12.500,-

kr

1.800,-

Standplass med speedmøte,
med tilgang på strøm inkl. 1 person 		

For ekstra deltakere
vil det være en deltakeravgift per person 		
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