INBJUDAN OCH PROGRAM

Svenskt Vatten
inbjuder till

Rörnät och Klimat 2018
Konferens och miniutställning
Stockholmsmässan
13–14 mars 2018
Årlig konfere
ns
om Rörnät o
ch Klimat
– mellan spo
rt- och påsklo
v!

Årets ämnen
➜ Strängare krav mot utsläpp
av dagvattenföroreningar?
➜ Dagvattenlösningar i
gränslandet VA – gata/park
➜ Gränslandet VA – privata
servisledningsägare
➜ LTA-system

➜ Material i kontakt med dricksvatten
➜ NO DIG och åtgärdsplanering
➜ IT-säkerhet och säkerhetsarbete
för VA-system
➜ Extrapass den 13 mars:
”VA-juridisk happening”

Rörnät och Klimat 2018
Svenskt Vatten inbjuder till det 8:e årets konferens
om Rörnät och Klimat. Konferensen har etablerat sig
som en stor och spännande mötesplats för några av
våra viktigaste frågor inom Vatten i den urbana miljön – med omnejd. Konferensen har en etablerad ram
som vi kommer att följa även i år. Vi redovisar fronten
på kunskapsläget i högaktuella frågor. Det kommer
som vanligt att finnas goda möjligheter till informella
diskussioner.
Dag 1 lyfter vi fram dagvattenfrågan även ur föro
reningssynpunkt. Vilka krav gäller och hur kan de
mötas? Vi tar även och lyfter de privata servisledning
arnas betydelse för helheten i VA-systemen. Vi vill
också hämta inspiration från Danmark om hur de
arbetar för att få till dagvattenlösningar på privat mark.

Den första dagen avslutas med ett frivilligt ”extra
pass”, VA-Juridisk Happening där våra jurister Gilbert
Nordenswan och Clara Lidberg svarar på frågor.
Den andra dagen inleds med korta inlägg under
”Anslagstavlan” därefter följer ”LTA-system”, ”Material
i kontakt med dricksvatten”, ”NO DIG och åtgärds
planering” samt ”IT-säkerhet och säkerhetsarbete för
VA-system”
Konferensdeltagare kan, utan extra kostnad, ställa ut
i vår miniutställning. OBS – begränsat antal platser.
Man kan även välja att endast deltaga en av dagarna.

PROGRAM TISDAG 13 MARS
Moderator: Hans Bäckman, Svenskt Vatten
09.00 Registrering och kaffe. Utställningen öppen
10.00 Inledning, Anna Linusson, Svenskt Vatten

Dagvattenlösningar i
gränslandet VA – gata/park
13.15 Klimatsmarta gator och torg – handfasta
resultat från avslutade forskningsprojekt:
Gatuutformning för att magasinera dagvatten
i vägkroppen, olika typlösningar, trafiklaster
samt drift/underhåll
Erik Simonsen, CEMENTA
Växters tålighet i den urbana miljön – fakta
och fördomar, växtförutsättningar i regnbäddar
och lummiga torg samt biokol för rening av
dagvatten
Örjan Stål, VIÖSAB
14.05 Bensträckare
14.20 Dimensionering och konstruktion av biofilter/
raingardens/växtbäddar för dagvattenrening
Godecke Blecken, Luleå Tekniska Universitet
Hydraulisk dimensionering för rening av stora
årsvolymer och/eller minska skador vid skyfall,
beräkningstips samt senaste nytt om framtidens
skyfall
Gilbert Svensson, Vattenforum
15.00 Kaffe i utställningen

Svenskt Vattens kommitté för rörnät och klimat, RÖK

Gränslandet VA – privata servisledningsägare
15.30 Så gör vi i Danmark för att få till dagvatten
lösningar på privat mark – Krav, stöd och
finansiering
Inge Faldager, Teknologisk Institut, Danmark
Så långt är det privata ledningsnätet
Annika Malm, RISE

▲

Strängare krav mot utsläpp
av dagvattenföroreningar?
10.15 Så påverkas dagvattenfrågan av regler om god
kvalitet på vattenmiljön – EU:s ramdirektiv för
vatten, ”Weserdomen” och svenska miljökvali
tetsnormer; MKN
Peter Sörngård, Svenskt Vatten                                    
10.30 Senaste nytt om dagvattnets föroreningar –
Dagvattnets koncentrationer och variationer
Maria Viklander, Luleå Tekniska Universitet    
10.45 Krav och åtgärder för att minska
utsläpp av dagvattenföroreningar:
Länsstyrelsens granskning av översikts- och
detaljplaner med fokus på säkerställande av att
kunna följa miljökvalitetsnormer, MKN
Johannes Knulst, Länsstyrelsen i Stockholm
Stockholms stads arbete med miljökvalitetsnor
mer för vatten och hållbar dagvattenhantering
– lokala åtgärdsprogram
Maria Svanholm, Miljöförvaltningen,
Stockholms stad,
Dagvattenstrategi och vägledning samt
VA-huvudmannens perspektiv
Eva Vall, Stockholm Vatten och Avfall
Frågestund om krav och åtgärder
12.00 Mingellunch och kaffe i utställningen

Hjärtligt Välkomna!

Rörnät och Klimat 2018
▲

Felkopplingssökning spill- till dagvatten
samt dag- till spillvatten i Järfälla kommun
– metodik, omfattning och resultat
Anna Sundén, Järfälla kommun
Nya broschyrer om servisledningarna – i samar
bete med Säker Vatten och Installatörsföretagen
Anne Adrup, Svenskt Vatten
17.00 Avslut på det ordinarie programmet dag1
17.05 Extra pass: VA-juridisk happening
– fråga Gilbert och Clara
Gilbert Nordenswan, Clara Lidberg,
Svenskt Vatten
Efter avslutningen dag 1 kan intresserade
stanna kvar och ställa frågor om VA-juridik.
Skicka gärna frågor i förväg till konferensansvariga.

17.45 Nu slutar konferensen dag 1
Gemensam middag
(obs: anmäl deltagandet vid konferensanmälan)
Kvällsvärd: Magnus Montelius, Svenskt Vatten
19.00 Samling i utställningen
19.30 Gemensam middag – med
underhållning av Lady B. Goode

PROGRAM ONSDAG 14 MARS
Moderator: Anne Adrup, Svenskt Vatten
8.30 Anslagstavlan
• Aktuella frågor som RÖK driver 2018.
• Resultaten från VASS Rörnät, trender och
hur utnyttja resultaten?
• Prioriterade nyckeltal i VASS – SVU-rapport
Annika Malm, RISE
• Förslag till ny driftstörningsrapport
– SVU-rapport, Helene Sörelius, RISE
• Redovisning av vatten- och miljöprover i
VA-kartan effektiviserar arbetet – problem
och möjligheter Walter Jonasson, VAKIN
09.30 Fika i utställningen
10.00 Anslagstavlan fortsättning
Planerar vi för rätt vattenförbrukning
– lägesrapport om kommande publikation:
”Distribution av dricksvatten”
Krister Törneke, Tyréns
Infrakulvert – En samlad plats för
underjordisk infrastruktur
Johan Sedin, Tekniska verken Linköping
LTA-system
10.30 LTA-system – Hur fungerar det i
praktiken och hur bör dessa designas
Benny Adén, Ramböll

11.30 Hur säkerställer man att produkter är säkra
i kontakt med dricksvatten? – Vad händer i
Europa och Sverige?
Gisela Holm, Svenskt Vatten, Mats Engdahl,
Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
12.00 Lunch (sittande), kaffe i utställningen

Material i kontakt med dricksvatten
11.00 Vad är typgodkännande och hur kan
det vara till hjälp?
Johan Åkesson, RISE

Gilbert Nordenswan och Clara Lidberg, Svenskt
Vattens jurister kommer att vara tillgängliga under
pauserna den 13 mars i Svenskt Vattens monter för
att svara på era VA-juridiska frågor.

NO DIG och åtgärdsplanering
13.00 Från rörinspektion till åtgärdsplanering avlopp
med effektivt digitalt stöd, erfarenheter från
Botkyrka
Christer Silver Holmberg, Botkyrka kommun
13.30 NoDig Challenge: Norskt utvecklingsprojekt
om schaktfria servisanslutningar för vatten
– upphandling och teknisk lösning
Lars Stange, Oslo VAV, Borghild Folkedal,
Hawle
IT-säkerhet och säkerhetsarbete
för VA-system
14.00 Proaktiv säkerhet i en digitaliserad VA-verk
samhet – Digitaliseringens möjligheter och
risker
Lasse Larsson, SECTRA
14.30 Säkerhetshöjande åtgärder inom VA – Några
exempel från Kretslopp och vatten i Göteborg,
Helena Hallagård, Kretslopp och vatten Göte
borgs stad.
15.00 Avslutning med kaffe i utställningen

Med reservation för eventuella programändringar

Rörnät och Klimat 2018
Tid och plats
13–14 mars 2018, Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö, Stockholm
Konferensavgifter
Hela konferensen
Svenskt Vattens medlemmar*
4 400:-	
Företagsabonnenter
6 600:-	
Ej medlemmar
8 800:-	
Faktura skickas i samband med konferensdagen.

Middag Endast en dag
400:-	
2 500:400:-	
3 750:400:-	
5 000:-

* Svenskt Vattens medlemmar, dvs VA-orga
nisationer och kommunala förvaltningar,
såsom Park, Gata, Plan, Miljö och Hälsa.
Därutöver erbjuds medlemspriset även till
tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter,
försäkringsbolag, lärare och forskare på
skolor med VA-utbildning.

Miniutställning
Alla som betalar konferensavgiften har möjlighet att utan extra kostnad sätta upp en miniutställning med roll-ups. El
och ståbord ingår och man har tillgång till en golvyta om 2x1 meter. Antalet platser är begränsat. Max en utställning
per företag / organisation. Boka en utställningsplats i samband med din anmälan, ”först till kvarn ...”. Fördelning av
utställningsplats sker vid ankomst den 13 mars med start klockan 8.00 på morgonen. Kaffepauser och kaffe efter
luncherna kommer att serveras i utställningen.
Anmälan
Anmäl dig på www.svensktvatten.se. Sista anmälningsdag är måndag 5 mars.
Bokningsbekräftelse skickas direkt vid anmälan och kallelse en vecka innan konferensen.
Avbokning/ombokning
Vid avbokning 8–14 dagar före konferensstart debiteras 50 % av konferensavgiften, vid avbokning 0–7 dagar
före konferensstart debiteras fullt pris. Vid ombokning till annan person i samma företag/organisation faktureras
konferensen i samband med det ursprungliga anmälningsdatumet. En administrativ avgift om 500 kronor tillkommer
om ombokningen sker senare än 14 dagar före start.
Logi
Logi ingår ej. Svenskt Vatten har reserverat ett begränsat antal rum den 12–14 mars på två näraliggande hotell.
Dessa bokas i mån av plats direkt med hotellen.
Bokningen ska göras senast den 12 februari 2018 enligt nedan och betalning sker på plats direkt till hotellet.
Samtliga hotellpriser är inkl. moms och frukost.
Best Western Royal Star Hotel, enkelrum: 1 795:-/natt. Bokning sker via e-post eller telefon:
info@royalstar.se / 08-99 02 20, uppge bokningskod: MEE140517.
Scandic Talk, enkelrum: 1 450:-/natt. Bokning sker via hemsida eller telefon: www.scandichotels.se
08-517 517 00, uppge bokningskod: BMEE110318.
Kontaktinformation
Frågor om programmet besvaras av konferensansvariga:
Anne Adrup, Svenskt Vatten, anne.adrup@svensktvatten.se
Hans Bäckman, Svenskt Vatten, hans.backman@svensktvatten.se
Praktiska frågor: Meetagain, s vensktvatten@meetagain.se 08-664 58 00
Vi kommer att använda #rörnät2018 för tweets om konferensen.
Alla priser är exklusive moms såvida inget annat anges!
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