
Hur löser vi VA i framtiden?
Varim hälsar dig som jobbar med vattenrening eller vattenbehadling välkommen 7 november 
till vårt seminarium ”Hur löser vi VA i framtiden?”. Under dagen får möjlighet att ta del av den 
senaste  tekniken och lösningarna inom  avlopp, dagvatten & ledningsnät och dricksvatten.  
Vi visar på praktiska exempel och hur vi kan rusta oss för framtiden. 

DATUM & TID: 7 november kl. 09.30-16.30 med efter- 
följande mingel. Avslut ca kl.18

VAR: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
 
PRIS: 2995 kr exkl. moms. Mingel ingår i priset. 
Faktura skickas ca 10 dagar innan konferensen.

FÖR VEM: Seminariet riktar sig till dig som arbetar med 
vattenrening och vattenbehandling inom  
VA-organisationerna. 

ANMÄLAN: anmäl dig ovan eller på www.varim.se.  
Sista anmälningsdag är den 25 oktober.  
Bokningsbekräftelse skickas direkt vid anmälan och 
kallelse ca en vecka innan seminariet.

AVBOKNING/OMBOKNING: Vid avbokning 8–14 dagar före 
start debiteras 50 % av avgiften, vid avbokning 0–7 
dagar före start debiteras fullt pris. Möjlighet finns att 
omboka till annan person i samma företag/organisation 
utan kostnad.

INSTÄLLT SEMINARIUM: I de fall då deltagarantalet är för 
litet förbehåller vi oss rätten att ställa in seminariet se-
nast 14 dagar före start. Vi svarar inte för hos deltaga-
ren, uppkomna kostnader vid inställande av seminariet 
och tillämpar i övrigt köplagen.

FRÅGOR: kontakta Kristina Ros på Varim,  
kristina.ros@tebab.com eller 08-782 09 54.

Reservation för ändringar i programmet.

PROGRAM - 7 NOVEMBER

09.30   Registrering och kaffe

10.00   Anette Seger, Varims ordförande önskar välkommen och introducerar dagen   
  med en trendspaning  

   Pär Dalhielm, Vd Svenskt Vatten berättar om deras utmaningar och arbete med  
  de framtida VA-frågorna

11.00  ”Från avloppsreningsverk till produktionsanläggning”, Stefan Blomqvist berättar  
  om Simrishamnsmodellen, från linjär till cirkulär avloppshantering 

12.00   Lunch

13.00   Föredrag 1*) - parallella spår: Avlopp, dagvatten & ledningsnät och dricksvatten

14.00   Fika och mingel

14.30   Föredrag 2*) - parallella spår: Avlopp, dagvatten & ledningsnät och dricksvatten

15.30   Bensträckare

15.45   Återrapportering, summering och avrundning

16.30  Mingel med tilltugg och dryck

18.00  Avslut
  *) se specifierat föredragen nedan

Varim är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vatten- 
behandling. Som branschorganisation tydliggör Varim medlemsföretagens bidrag till att säkerställa en långsiktig och  
hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

Anmälan

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lJwBHXvawkm_k17hu0togqQfFnTo7GBDn1mnkJqU_ENUMTZDS0U1SzUxNzJaQ0JHODNFSk83WkZOSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lJwBHXvawkm_k17hu0togqQfFnTo7GBDn1mnkJqU_ENUMTZDS0U1SzUxNzJaQ0JHODNFSk83WkZOSi4u


Program för respektive föredrag

Föredrag 1 – Spår avlopp 

13.00  Ny teknik inom avloppsbehandling
Även surfare och triathlondeltagare uppskattar renat 
bräddvatten – Flera års erfarenhet med klorfri desinfi-
cering av brädd- och avloppsvatten  
Bengt Hansen, Kemira

Sveriges första kommunala MBR-anläggning i full- 
skala, Håckla Åtvidaberg  
Martin Turesson, Malmberg Water

Förbränning av slam, en framtida energiresurs 
Jan Teir, Ramböll

Föredrag 2 – Spår avlopp

14.30  Läkemedel och övervakning
Kontinuerlig läkemedelsrening med MBBR och aktivt 
kol, Henrik Held, Veolia 

Future City Flow, hantering av tillskottsvatten i en 
värld i förändring, Dennis Wanninger och Marinette 
Hagman, DHI 

Summering av rapporten från Kalmar Vatten  
”reducering av läkemedelsrester i avloppsvatten”  
Karl Vannerberg, Jacobi Carbons

Föredrag 1 - Spår dagvatten och  
ledningsnät 

13:00 Framtidens ledningsnät 
Underhåll (muddring) av dagvattendammar, vad ska 
man tänka på? Niklas Svanberg ATEK 

Nya dimensioneringsanvisningar för dagvatten- 
anläggningar, Svenskt Vatten Utveckling  
Thomas Larm, StormTac

Är det effektivare att åtgärda felkopplingar än att rena 
dagvatten? Rozbe Bozorgi, Uppsala Universitet

Föredrag 2 - Spår dagvatten och  
ledningsnät 

14.30  Urbanisering och stadsbyggnad
Så får vi dagvattenhanteringen att fungera, och inte 
fungera, i Uppsala Irina Persson, Uppsala Vatten

Utveckling och anläggande av LOD-lösningar i befint-
lig stadsmiljö, Agata Wehlin, Nacka Vatten och Avfall 

Strategisk plan för skyfallshantering i Göteborg,  
Henrik Bodin-Sköld, Ramböll 

Föredrag 1 – Spår dricksvatten 

13.00 – Förändrad råvattenkvalitet
Förändring av råvattenkvaliteten i Sverige - effekter på 
dricksvattenberedningen 
Helena Almqvist, Sweco 

Sju användningsområden för membran med ökande 
efterfrågan 
Angelica Lidén, Sweco 

Erfarenheter av ultrafilter i dricksvattenproduktionen   
Helena Almqvist, Sweco

Erfarenheter från drift av omvänd osmos för avsalt-
ning av brackvatten i Sandvik  
Roger Lundby Persson, Borgholms kommun 

Första årets driftserfarenheter från Kungälvs nya  
vattenverk 
Andy Holmes, Kungälvs kommun 

Avslutande frågor 

Föredrag 2 – Spår dricksvatten

14.30 – Säkerhet kring dricksvatten
Ökade säkerhetskrav för dricksvattenproducenter 
Stefan Johnsson, Sydvatten

Svenskt Vattens arbete med säkerhet 
Birger Wallsten, Svenskt Vatten

Sydvattens arbete med säkerhet 
Stefan Johnsson, Sydvatten

Erfarenheter från säkerhetsklassade dricksvatten- 
projekt  
Mattias Lind, Vakin  

Grundprinciper för säkerhetsarbetet på Kretslopp  
och vatten 
Helena Hallagård, Göteborg Kretslopp och vatten

Avslutande diskussion och panel 


