
ARRANGØR

 (https://vannforeningen.no/)

  15. SEP.    KL. 09:00–16:00

CLARION HOTEL THE HUB, OSLO (HTTP://MAPS.GOOGLE.COM/MAPS?Q=59.91280,10.75014)

Krav og utfordringer i avløpssektoren gir nye muligheter, men milliardene ruller.



Vannprisseminaret 2021

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:05

Velkommen

v/ Bård Alsaker, RIF

09:05 - 10:00

Utdeling av vannprisen 2021 v/ Norsk vannforening og Rådgivende Ingeniørers Forening

Innledning v/ prisvinner Simon Haraldsen

10:00 - 10:40

Vannforskriften

Gir dagens norske klassifiseringssystem for vannmiljø en god nok beskyttelse av viktige brukerinteresser? v/ Jon

Lasse Bratli, Miljødirektoratet

Hva må VAV legge til rette for ved anleggelse av nye badeplasser i fjorden? v/ Frode Hult, Vann- og avløpsetaten Oslo

kommune

10:40 - 10:55

Pause

10:55 - 11:20

Forurensningsmyndighetenes krav og forventninger

Hvilke rammebetingelser bør de nye kommunale utslippstillatelsene ha? Og påvirker endringene i EUs avløpsdirektiv norske

krav?

v/ Rita Vigdis Hansen, Miljødirektoratet

11:20 - 11:40

Hovedplaner for avløp

Nye grep og mål i vår nye hovedplan for avløp.

v/ Kristin Jenssen Sola, Asker kommune

11:40 - 12:00

Ledningsnettfornyelse

https://vannforeningen.no/
http://maps.google.com/maps?q=59.91280,10.75014


PRIS

Medlem Vannforeningen (fysisk deltakelse)

KR 1000,-

Ikke-medlem (fysisk deltakelse)

KR 1300,-

Digital deltakelse

KR 300,-

Foreleser, komité og styre/sekretariat Oppmøte

Bruk av trykkavløpssystem i byer og tettsteder. Potensiale ved ledningsnettfornyelse.

v/ Tom A. Karlsen, Cowi AS

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:20

Lettseparering av fellesavløp ved bruk av LOD

v/ Julia KvItsjøen, Vann- og avløpsetaten Oslo kommune

13:20 - 14:00

Oppfølging av sandfang i byer og tettsteder

Innovative løsninger- sensorering mm. av sandfang for bedre oppfølging v/ Bjørn Skog, Bærum kommune

Innovative løsninger – utviklingsprosjekter for å forbedre sandfangenes funksjon. Eksempler. v/ Geir Sogge Johnsen,

BASAL

14:00 - 14:15

Pause

14:15 - 15:15

Avløp i spredt bebyggelse

Utslipp til små og sårbare resipienter-vidtgående rensing nødvendig v/ Knut Robert Robertsen, Asplan Viak AS

Hva bør myndighetene gjøre for å bidra til bedre oppfølging og drift av små avløpsanlegg? v/ Kristian Moseby,

Vannområde Øyeren

Styrket fokus på drift m.m. Endringer av teknisk godkjenning for minirenseanlegg fra 2024 v/ Willy Thelin, Sintef Bygg

15:15 - 15:30

Avslutning



Smittevern

Vi følger rådene fra helsemyndighetene og har gode rutiner på smittevern. Vi følger føre-var-prinsippet for å forebygge

spredning av covid-19, og ber deg med symptomer om å ikke delta på arrangementet. I tillegg oppfordrer vi alle til å

unngå håndhilsning, holde avstand til hverandre og for øvrig ha god håndhygiene.  

Se spørsmål og svar om smittevern på Tekna-arrangementer her (/kurs/smittevern-pa-arrangementer-i-regi-av-tekna/)

Kursnummer: 41946

Kontakt: Saskia Butler - +4791128862

  Til kursoversikt (/kurs/)

https://www.tekna.no/kurs/smittevern-pa-arrangementer-i-regi-av-tekna/
mailto:saskia.butler@tekna.no
https://www.tekna.no/kurs/

