
 
 

 
Dialogkonferanse – fleksible og kostnadseffektive avløpsrenseanlegg 
 
Konferansen er startskuddet på en prosess der Bergen kommune i samspill med aktørene skal utvikle 

morgendagens renseanlegg.  

Program 26.08.2019 
  
kl. 10:00  Velkommen 
  Rune Bakervik, byutviklingsbyråd Bergen kommune 
 
  Konferansier forteller kort hva som kan forventes å skje ila. dagen  

Kjersti Haukeland Eiken, Bergen kommune Innolab  
 

kl. 10:05 Leverandørutviklingsprogrammet  
  Tore Andre Sines, NHO 
 
kl. 10:10 Innovativ anskaffelse 
  Uwe Matthäus, Bergen kommune, innkjøp konsern 
 
kl. 10:20  Beskrivelse av behov og ønsker for morgendagens renseanlegg - 
   fleksible, kostnadseffektive og energioptimale ressursfabrikker  

Per Lasse Reinertsen, Bergen kommune VA-etaten 
 
kl. 10:35  Innlegg - Willy Røstum Thelin (Sintef) 
    -  Hva er mulighetene for å bygge kostnadseffektive anlegg? 

- Hva er state of the art og utforingene for fremtiden? 
- Hva er innovasjonsmulighetene? 
- Hvordan kan forskningsmiljøet delta i innovasjonsprosesser som dette?  
 

kl. 10:45  Innlegg - representant fra Vannklyngen - Ivar Solvi (Salsnes Filter AS)  
   -  Hva er mulighetene for å bygge kostnadseffektive anlegg   

- Hva er state of the art og utforingene for fremtiden?  
              - Hva er innovasjonsmulighetene? 
              -  Hvordan kan leverandørene delta i innovasjonsprosesser som dette? 

 
kl. 10:55  Innlegg - rådgiverne ved Truls Inderberg (Norconsult) 
   -  Hva er mulighetene for å bygge kostnadseffektive anlegg 
  - Hva er state of the art og utforingene for fremtiden? 
               - Hva er innovasjonsmulighetene? 
               -  Hvordan kan rådgiverne delta i innovasjonsprosesser som dette? 
 
kl. 11:05  Åpen diskusjon - debattleder Christen Ræstad (rådgiver) 

- Kan ønskene til Bergen kommune oppnås? 
-  Samspill som arbeidsform i innovasjon  
 

 



 
 
kl. 11:25 Lunsj 

Pause med speed date, mingling 
 
kl. 11.50 Dialogkarusell med presentasjon/oppsummering fra rundene 

Kjersti Haukland Eiken 
  Tema: 

• hvordan få frem og nyttiggjøre kunnskap om siste nytt innen avløpsrenseanlegg - 

teknologi, ytelser, problemer, barrierer, muligheter for utvikling 

• gi leverandører og andre aktører anledning til å delta i en forsknings- og 

utviklingsbasert prosess som skal utvikle morgendagens avløpsrenseanlegg 

• muliggjøre samarbeidskonstellasjoner mellom aktørene  

 
kl. 13:45  Oppsummering – tidslinje videre – påmelding en-til-en møter 

Per Lasse Reinertsen  
 
kl. 14:00 Slutt  


