No-Dig tematreff
Rehabilitering av vannledninger og vannkummer
SSTT sammen med byggherre Tromsø kommune og TroVA AS inviterer til et meget sjeldent
og interessant fagtreff førstkommende tirsdag 4.september 2018 kl.12-16.
Ett av de mest kompliserte reliner-prosjektene skjer for tiden i Tromsø og vi kan invitere til
informasjon om pågående rehabilitering av DN600 mm 25 bar (!) vannledning på NordTromsøya, noe som ikke har vært gjort i Skandinavia tidligere innen vannforsyning. I tillegg vil
det være presentasjoner av relineing av vannledninger i Kirkenes og Tromsø sommeren 2017
samt Steinsentre AS vil presentere det nyeste innen rehabilitering av vannkummer.
Etter presentasjon vil vi dra til anleggsområdet hvor Europas største strømperigg står for tiden
– dette er en meget sjelden mulighet for å se. I tillegg vil vi vise frem en «normal» strømperigg
fra VVS24 AS i Tromsø samt Steinsentre AS vil presentere sitt utstyr for rehabilitering av
vannkummer på samme område. Sistnevnte vil oppsummere 3 års OFU-prosjekt med Tromsø
kommune innen kumrehabilitering samt siste 2 år med også vannkummer hvor det har vært
fokusert på skifte av armatur og forankring av disse.
Vi håper at flest mulig, til tross for kort varsel, vil utnytte denne unike muligheten for å se alle
typer utstyr samlet på ett sted samtidig og hvor man kan spørre om alt mulig. Denne
muligheten vil det bli lenge før man kan oppleve i Nord-Norge igjen!
Håper at flest mulig kan finne tid til dette – pga. organisering av busstransport til
anleggsområdet ber vi alle melde seg på snarest enten via påmeldingsskjema eller på mail til
jan@trova.no.
Anleggsgjennomføringen pågår, og man ønsker å dele erfaringer om valgte metoder, spesielle
anleggstekniske utfordringer og hvordan disse løses. Tematreffet retter seg mot kommuner,
entreprenører og konsulenter som ønsker å lære mer om slike metoder. Vel møtt!

1

SSTT Norge – Scandinavian Society for Trenchless Technology
E-post: kontakt@sstt.no
www.SSTT.no

No-Dig tematreff
Rehabilitering av vannledninger og vannkummer
Tid: Tirsdag 4.september 2018
Sted: Stakkevollveien 41, Tromsø
Inngang A (nord), 2.etasje

Deltakeravgift:
 SSTT-medlemmer: Kr 500, Øvrige deltakere:
Kr 750,-

Program
Tid

Innlegg
Det vil bli befaring til anleggsområdet på nord-Tromsøya
med felles transport (buss) etter presentasjonene.
12:00 Velkommen til SSTT tematreff

Ansvarlig
TroVA AS
SSTT
Jan Stenersen, TroVA AS

12:10 Tromsø kommune/Rådgivende ingeniør
 Bakgrunn for prosjektet: Fra planprosess til
utførelse
12:30 RTI Austria GmbH v/ direktør Michael Griebaum
 Rehabilitering DN600 mm vannledning Tromsø
 Rehabilitering DN250 mm vannledning Tromsø
 Rehabilitering DN200 mm vannledning Kirkenes
 Erfaringer og utfordringer
13:30 Steinsentre AS v/ daglig leder Steinar Isaksen
 Rehabilitering vannkummer
 Erfaringer og utfordringer
13:50 Spørsmål - diskusjon
14:00 Avreise til anleggsstedet på Nord-Tromsøya med felles
buss
(Ta med synlighetsvest og egnet skotøy.)
14:10 Befaring på anlegget
15:30 Retur til møtelokale - Vel hjem
Det er satt opp felles busstransport fordi det er begrenset
med parkeringsmuligheter pga. omfattende anleggsarbeider
i området som skal befares. Anmoder om at alle benytter
denne for å unngå uheldige situasjoner på anlegget.

Jan Stenersen, TroVA AS

RTI Austria GmbH
v/ Michael Griebaum

Steinar Isaksen

TroVA AS
v/ Jan Stenersen
TroVA AS
v/ Jan Stenersen
TroVA AS/ RTI

Det vil bli servert rundstykker og kaffe i forkant av fagtreffet. Dette kan tas med inn i
møterommet.
For spørsmål kan Jan Stenersen i TroVA AS kontaktes på mail jan@trova.no eller på mobil
47 48 75 85.
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NoDig tematreff
Rehabilitering av vannledninger og vannkummer
Praktiske opplysninger
Tid
Sted:
Påmeldingsfrist:
Deltakeravgift,
inkl. lunsj og kaffe:

Tirsdag 4.september 2018 kl.12.00-15.30
Stakkevollveien 41, Tromsø
Fredag 31.august 2018 kl.14.00 (evt. senere kan ikke plass garanteres)
Personlig SSTT-medlem, pr. person: Kr 500,Øvrige deltakere, pr. person:
Kr 750,Ved innmelding ifm. påmelding, faktureres den rabatterte deltakeravgiften.
Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres kr 500,- i gebyr.
Ved manglende frammøte faktureres hele deltakeravgiften.

Påmelding sendes til kontakt@sstt.no og jan@trova.no med følgende
opplysninger:
Påmeldingsskjema
Firma / kommune:
Adresse:
Postnr. / Sted:
Evt. annen
fakturaadresse:
Telefon:
Deres bestillingsnummer/prosjektnummer
(gjelder kun firma som ønsker dette spesifisert på faktura):

Deltakernavn:
E-post:
Personlig medlem av SSTT:
Jeg er ikke medlem nå, men melder meg herved inn:

Ja
Ja

Nei

Ja
Ja

Nei

Ja
Ja

Nei

Deltakernavn:
E-post:
Personlig medlem av SSTT:
Jeg er ikke medlem nå, men melder meg herved inn:
Deltakernavn:
E-post:
Personlig medlem av SSTT:
Jeg er ikke medlem nå, men melder meg herved inn:
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