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VA-dagene på Østlandet er et samarbeid mellom
Driftsassistansen i Viken, Fagrådet for Ytre
Oslofjord og Rambøll. VA-dagene er en felles arena
for alle som arbeider med vann og avløp i
kommunene og ved private vann-
og avløpsanlegg. Målet med VA-dagene er at
deltakerne skal bli oppdatert om bransjens utvikling,
myndighetenes krav og ikke minst utveksle erfaringer.

Basert på positive tilbakemeldinger fra tidligere år
blir det også i årets program satt av tid til «speed-
dating», der målet er at leverandørene skal få en
bedre mulighet til å presentere sine produkter.

Programmet vil passe godt både for driftsoperatører,
ingeniører og ledende teknisk personell.

I tillegg til det faglige programmet er det også
viktig å utvikle nettverk på tvers av avdelinger og
kommunegrenser. Vi legger opp til at arrange-
mentet skal være en møteplass hvor det er
anledning til å drøfte erfaringer og løsninger.

Velkommen

Vel møtt til to dager med påfyll av ny kunnskap,
deling av erfaringer og muligheter for å styrke
kontaktnettet på tvers i VA-bransjen.

NB! Ved påmelding av mer enn to personer fra
samme kommune/firma er det 40 % rabatt på
deltageravgift for person nr. tre, fire, frem osv.

Hotellutgifter er de samme for alle deltagere.

Med vennlig hilsen
Driftsassistansen i Viken,
Fagrådet for Ytre Oslofjord
og Rambøll Norge AS

FORSIDE: Utløpskasse ved Mjøndalen renseanlegg

PRAKTISK INFORMASJON

TID: 17.-18. November
STED: Quality Hotel Grand KONGSBERG

PÅMELDING
Påmeldingsskjema returneres på e-post til
solvi.skinnes@ramboll.no

Påmeldingsfrist mandag 25. oktober

KONTAKT
Sølvi Skinnes, tlf 990 17 351
solvi.skinnes@ramboll.no

Påmeldte utstillere:

Alfa Laval

Alfsen og Gunderson AS

ATEK

Biowater Technology

Brimer Servitech AS

EnviDan AS

Fram Web

Froster AS

Guard Automation AS

Hallingplast AS

Haplast AS

HUBER Norge NUF

Kampstrup AS

Krüger Kaldnes AS

KSB Norge AS

Malmberg AS

Miljø- og Fluidteknikk AS

Miwas AS

Olimb Rørfornying

PAM Norge

Pemac AS

ProMinent Norge AS

SKT Norge AS

Sterner AS

Ulefos AS

VWR

Øwre-Johnsen AS

mailto:solvi.skinnes@ramboll.no


Onsdag 17. november 

08.30 Registrering, kaffe m/noe å bite i 

09.00 
 

Velkommen til VA-dagene på Østlandet  
Åpning og praktiske opplysninger om arrangementet.  
v/møteleder 

09.10 Presentasjon av utstillere 

 Parallellsesjon 1 – Avløp Parallellsesjon 2 – Drikkevann  

09.20 
 

Informasjon fra statsforvalter 
Informasjon om ny mal for utslippstillatelser, og hvilke føringer denne 
malen legger. Statsforvalteren gir også en orientering angående 
fremtidige rensekrav.  
v/Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Speeddating med utstillerne/messevandring 

10.05 Kaffepause 

10.15 
 

Nitrogenrensing – Verdien av felles kunnskapsgrunnlag og samarbeid  
Etter diskusjonen om nitrogenrensing på slutten av 90-tallet, har 
kommunesamarbeidet Fagråd for Ytre Oslofjord overvåket tilførsel av 
næringsstoffer til Ytre Oslofjord siden 2001. Dette gjør oss bedre rustet 
til å drøfte saken på nytt nå. 
v/Nina Alstad Rukke, Styreleder i Fagråd for Ytre Oslofjord 

10.35 
 

Vi slipper ut altfor mye nitrogen i Ytre Oslofjord 
NIVA har gitt ut en rapport som sier at Oslofjorden tilføres alt for mye 
nitrogen. På hvilken måte påvirkes Oslofjorden av nitrogenutslipp fra 
avløpsanlegg?  
v/André Staalstrøm, NIVA 

11.10 Kaffepause/forflytting 

11.25 
 

Speeddating med utstillerne/messevandring Info fra mattilsynet 
Mattilsynet informerer om krav til 
reservevannforsyning:  

- Om drikkevannsforskriftens § 9 
Leveringssikkerhet og § 11 Beredskap 

- Reservevannløsninger og nødvann 
Det informeres også om tilsynsfokus for 2022 – 
Beskyttelse av vanntilsigsområde og råvannskilde. 
v/Marit Beseth Nordeide, Mattilsynet 

12.05 Kaffepause 

12.15 
 

Etablering av operativ beredskap for nødvann i Østfold 
v/Åshild T. Aas, DaiV 

12.45 Lunsj 

13.45 
 

Generelt om nitrogenfjerning 
Hvordan fjernes nitrogen fra avløpsvann? Og hva bør man tenke på når 
man skal bygge ut et renseanlegg for fjerning av nitrogen? 
v/Eva Rogne Tønnessen, Rambøll 

Fri messevandring 

14.00 
 

Nye teknologier for nitrogenfjerning 
v/ EnviDan  

14.20 
 

Hias-prosessen for fjerning av nitrogen  
v/Anders T. Øfsti, Hias How2O  

14.40 Kaffepause/forflytting 

14.55 
 

Fri messevandring Risikobaserte prøveplaner på drikkevann 
- Hvor mange prøver bør tas og hvilke parametere bør 
det analyseres på. 
- Teori og eksempel fra kommune. 
v/Bjørn Eivind Løfsgaard, Rambøll 

15.20 
 

Godkjenningsordning av UV- anlegg 
v/ Vidar Lund, Folkehelseinstituttet 

15.50 Kaffepause / forflyttning 

16.05 
 

Paneldebatt om fremtidige rensekrav 
Hvilke rensekrav kan vi forvente oss i fremtiden? Hvordan skal kommunene forholde seg til dette i dag? Hvor kommer disse 
kravene fra? Og på hvilken måte vil økte rensekrav påvirke resipientene?  
Paneldeltakere: 

- Hilde Sundt Skålevåg, Statsforvalteren i Oslo og Viken 
- André Staalstrøm, NIVA 
- Nina Rukke, Styreleder i Fagråd for Ytre Oslofjord 
- + 2 representanter fra kommuner  

16.35 Takk for i dag, og informasjon om kvelden videre. Apertiff m. underholdning kl 18.00 og middag kl 19.00 

 

 



Torsdag 18. november 

08.30 
 

God morgen og praktiske opplysninger 

08.35 
 

Erfaringer etter leirskredet i Gjerdrum 
Hva skjedde med vannforsyningen og avløpshåndteringen i Gjerdrum da leirskredet gikk i 
romjulen 2020? Hvordan ble situasjonen håndtert? Og hvilke erfaringer sitter kommunen igjen 
med i ettertid? 
 
v/ Veronica Koster, Gjerdrum kommune  

09.20 
 

Varslingstjeneste for beredskap, krisehåndtering og kommunikasjon 
 
v/ Arne Tøstibakken, Framweb AS 

09.45 Kaffepause / forflytning 

 Parallellseksjon 1 - Ledningsnett Parallellseksjon - Akkreditering 

09.55 
 

Fremmedvannsøk og overløpslogging på 
transportsystemet 
 
v/Eirik Ansnes, MIWAS 

Fri messevandring 

10.20 
 

IOT og fremmedvann 
 
v/ TraineeVann 

10.45 Kaffepause / forflytning 

11.00 
 

Fri messevandring Alternativ til akkreditert prøvetaking 
Det har kommet ut en ny Norsk Vann-
rapport. Kan akkreditert prøvetaking 
erstattes med en alternativ løsning? Hva er 
eventuelt fordelene og ulempene ved å 
bytte ut akkrediteringen? 
 
v/Elisabeth Lyngstad, COWI 

11.35 
 

Akkreditert prøvetaking 
- Ukeblandprøve VS døgnblandprøve. 
- Forkasting av prøver ved unormale 

forhold. 
 
v/ Jan Fredrik Arnesen, DaiV og Sigrun Marie 
Dahl, Rambøll 

12.00 Kaffepause / forflytning 

12.15 
 

Nytt fra Norsk Vann  
v/Norsk Vann 

12.45 Oppsummering og evaluering av fagtreff  

13.00 Lunsj 
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