INBJUDAN OCH PROGRAM

Svenskt Vatten
inbjuder till en seminarieturné på sex platser för
presentation och diskussion om remissförslag till
två nya publikationer om allmänna dricksvattennät
P114 Distribution av dricksvatten
– Funktionskrav, hydraulisk dimensionering
och utformning av allmänna vattenledningsnät

P115 Vattenledningar och reservoarer
– Spolning, rensning och rengöring

”Tour 2019”
Dricksvatten
r
– på 6 platse

Luleå 19 juni

Umeå 18 juni

Borlänge 5 sept
Stockholm 4 sept

Göteborg 11 sept

Hässleholm 10 sept

Bakgrund och syfte
Svenskt Vatten presenterar remissversioner till 2 nya publikationer:
P114 Distribution av dricksvatten som ersätter både VAV P83 Allmänna
vattenledningsnät från 2001 och VAV P76 Vatten till brandsläckning – An
ordnande av allmänna vattenledningsnät med hänsyn till släckvattenförsörj
ning och vattenomsättning, utgiven 1997.
P115 Vattenledningar och reservoarer som ersätter VAV P77, Vattenled
ningar och reservoarer – spolning, rensning och desinfektion, utgiven 1995.
De tre nuvarande publikationerna är ca två decennier gamla och mycket har
hänt sedan dess. För att möta dagens och framtidens krav på både leverans
säkerhet och dricksvattenkvalitet behöver vi tillsammans diskutera hur vi ska
utforma och utveckla vattenledningsnäten samt hur vi på säkraste sätt kan
rengöra våra dricksvattenledningar och reservoarer.
Målgruppen för dessa seminarier är utredare och projektörer av allmänna
vattenledningsnät, driftpersonal som arbetar med spolning, rensning och
rengöring av dricksvattennät samt beställare av dessa tjänster, dvs berörda
personer inom kommunala VA-organisationer, konsultfirmor och entrepre
nadföretag i VA-branschen. Vi vänder oss även till berörda myndigheter och
branschföreningar.
Vi har valt att sprida ut seminarierna på 6 platser under remisstiden för att
kunna få en bred diskussion och erfarenhetsinsamling. Remisstiden avslutas
den 1 okt 2019.
Hjärtligt Välkomna!
Svenskt Vatten

Program
09.00

Registrering öppen – kaffe serveras
Tidsprogrammet påverkas i hög grad av synpunkter och diskussioner på seminarierna, därför anges
enbart tidpunkter för de yttre ramarna. Nedan listas något om innehållet. OBS På remissversionernas
första uppslag finns under ”Remissinformation” några specifika frågor som vi särskilt vill diskutera på
seminariet.

09.30

Introduktion
Strukturen på P114 och P115, deras relation till varandra och övriga publikationer
Översiktlig beskrivning av ”nyheter”
P114 Distribution av dricksvatten
Funktionskrav och ansvar
Dricksvattenkvalitet, leveranssäkerhet, kapacitet och hållbar resurshushållning
Funktionskrav för vattentryck
Släckvatten, brandposter och sprinklers
Dimensionering
Vattenförbrukning och dimensionerande flöde
Ledningar
Tryckstegringsstationer
Reservoarer
Hydraulisk modellering
P115 Vattenledningar och reservoarer
Varför behöver man rengöra?
Senaste nytt om desinfektion av ledningar
Planering före spolning, spolplaner, förberedelse, genomförande och uppföljning,
Metoder för rengöring av dricksvattenledningar
Metoder för rengöring av reservoarer
Egenkontroll och hygieniska aspekter
Vattenkemi och mikrobiologi, korrosionskontroll, kemisk desinfektion

16.00

Avslutning
Måltider
Lunch serveras 11.30–12.30
Kaffe serveras 09.00–09.30 samt 14.30–15.00
Föreläsare som medverkar vid samtliga seminarier:
Krister Törneke, Tyréns, Johan Spännare, DHI Sverige (P114)
Olof Persson, Pencon (P115)
Från Svenskt Vatten deltar:
Hans Bäckman (moderator), Magnus Bäckström, Birger Wallsten.
Därutöver kan personer deltaga från respektive publikations arbets- och referensgrupper.
(varierar mellan seminarierna)

Glöm inte att ladda ned remissversionerna från
Svenskt Vattens hemsida och ta med dem till seminarierna

Praktisk information

Tid och Plats
Umeå
Luleå
Stockholm
Borlänge
Hässleholm
Göteborg

18 juni 2019
19 juni 2019
4 september 2019
5 september 2019
10 september 2019
11 september 2019

Elite Hotel Mimer, Kungsgatan 75
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17
Scandic Continental, Vasagatan 22
Scandic Borlänge, Stationsgatan 21-23
Hotel Statt Hässleholm, Frykholmsgatan 13
Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38

Anmälan
Anmäl dig på www.svensktvatten.se. Sista anmälningsdag är 7 dagar innan respektive seminarietillfälle. Du får en
bokningsbekräftelse efter att Svenskt Vatten har mottagit din anmälan. En kallelse med preliminär deltagarförteckning,
program och karta sänds ut via SMS cirka en vecka före respektive seminarietillfälle.
Avbokning/ombokning
Vid avbokning 8–14 dagar före seminariet debiteras 50 % av seminarieavgiften, vid avbokning 0–7 dagar före
seminariet debiteras fullt pris.
Notera att platsen kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid ombokning faktureras konferensen i
samband med det ursprungliga anmälningsdatumet, dessutom tillkommer en administrativ avgift om 500 kronor om
ombokningen sker senare än 14 dagar före start.
Avgift
Svenskt Vattens medlemmar:*
Företagspartners:
Övriga:

3 500 kr
5 250 kr
7 000 kr

* Svenskt Vattens medlemmar, dvs VA-organisationer och kommunala förvaltningar, såsom Park, Gata, Plan, Miljö och Hälsa.
Därutöver erbjuds medlemspriset även till tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, brandförsvarsorganisationer, skolor med VA-utbildning.

Avgiften inkluderar åhörarkopior av föredragen, lunch och kaffe. Avgiften är exklusive moms. Remissversioner av P114
och P115 kan utan kostnad laddas ned från Svenskt Vattens hemsida. Faktura skickas i samband med seminariet.
Inställt seminarium
I de fall då deltagarantalet är för litet förbehåller vi oss rätten att ställa in seminariet senast 14 dagar före start. Vi svarar
inte för hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av seminariet och tillämpar i övrigt köplagen.
Vi ansvarar ej för de fall då seminariet hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout,
krig eller annat som står utanför vår kontroll.
Personuppgifter
De personuppgifter du har lämnat använder vi i vår kursadministration, statistik, kund- och marknadsanalys. För att ta
del av vilka personuppgifter om dig vi behandlar eller om du vill ändra uppgifter om dig, skickar du en skriftlig begäran,
av dig egenhändigt undertecknad, till Svenskt Vatten, Box 14057, 167 14 BROMMA
Kontaktinformation
Meetagain, svensktvatten@meetagain.se 08-664 58 00
Grafisk form: Ordförrådet AB

Box 14057 ● 167 14 Bromma ● Tfn: 08-506 002 00 ● Fax: 08-506 002 10
svensktvatten@svensktvatten.se ● www.svensktvatten.se

