VAnnforsk webinarserie høsten 2022
Dato: Fredag 18.november, kl. 10:00-11:00
Sted: Digital, på Teams (ingen påmelding, det er bare å koble seg opp)
Link: Se under for påloggingsalternativer i Teams og active linker
(klikk for eksempel på "Click here to join the meeting")
Annenhver fredag kl 10 kan du klikke deg inn på et direktesendt webinar som gir deg ny,
nyttig og nyttiggjort informasjon om noe av det som rører seg innenfor vannforskning.
Det er et digitalt arrangement på Teams med 2-3 foredrag og mulighet til å stille
spørsmål.
Programmet legges fortløpende ut på nettsiden under Arrangementer så snart de er
bekreftet.
Info kan gjerne sendes videre i egen organisasjon til relevante fagpersoner!
Tentativ plan:

09.sep
23.sep
07.okt
21.okt
04.nov
18.nov

Drikkevann
Klima/overvann
Drikkevann
EU-prosjekter
Ledningsnett
Ledningsnett

Program 18.november 2022
10:00 Velkommen. Edvard Sivertsen, VAnnforsk
10:05 LeakNor: Hovedmålet er å utvide og forbedre kommunenes verktøykasse for
lekkasjereduksjon, og å få til et godt samspill mellom aktørene i vannbransjen.
Stian Bruaset, SINTEF
10:30 Hvordan sikre tette vannledninger med elektromuffesveis. Elisabeth Hovda, Oslo
kommune VAV
Prosjektet skal gi økt kunnskap om elektromuffenes egenskaper og begrensinger.
Det skal utvikles et testprogram med relevante variable erfart fra anleggsplass og
videre verifisere hvilke variabler som påvirker kvaliteten til en elektromuffesveis
på anleggsplass. Prosjektet skal verifisere bruk av digital røntgen for vurdering av
sveis kvaliteten og vurdere ulike standardiserte tester for kvalitet av sveis.
Prosjektet er delvis finansiert gjennom FHI. Prosjektperiode: 2022.
10:55 Avslutning
Velkommen!

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting
Meeting ID: 346 133 000 659

Passcode: wth8KR
Download Teams | Join on the web
Join with a video conferencing device
teams@sintef.meeting.video
Video Conference ID: 128 255 188 6
Alternate VTC instructions
Or call in (audio only)
+47 21 40 20 28,,953001560# Norway, Oslo
Phone Conference ID: 953 001 560#
Find a local number | Reset PIN
Learn More | Meeting options

