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”Framtidens smarta VA-system – digitalisering, optimering och
hållbarhet” är temat för VA Tour Sweden 2019
VA Tour Sweden hålls på fem orter i januari-februari nästa år. Seminarieprogrammet blir mer
omfattande än tidigare och liknar mer ett fullgott konferensprogram med hög nivå på föreläsarna
och toppaktuella ämnen. Temat ligger helt rätt i tiden: ”Framtidens smarta VA-system –
digitalisering, optimering och hållbarhet”. Bland annat kommer välkända Pär Holmgren att hålla
föredrag om hur VA-branschen är rustad för klimatförändringar.
-

Seminarieprogrammet ger mervärde åt besökarna och är en stor del av VA Tour Sweden,
säger Björn Delin på BraMässor som tillsammans med VVS-Fabrikanternas Råd arrangerar
Touren. – Vi hoppas att det kompetenshöjande aspektet gör att fler VA-proffs känner att det
är värt att lägga en dag på mässan. Genom att både få värdefull information från utställarna
och lyssna på föreläsningarna kan besökarna samla en mängd kunskaper som de tar med sig
tillbaka till sina arbetsplatser, fortsätter Björn Delin.

Programmet publiceras i sin helhet och registreringen för VA Tour Sweden öppnas i mitten av
november.
Utdrag ur programmet:
•

Är VA-branschen rustad för klimatförändringar med kraftigare skyfall?
Föredragshållare: Pär Holmgren, Naturskadespecialist, Länsförsäkringar
Pär Holmgren föreläser på VA Tour Sweden i Stockholm

•

PE100-RC, framtidens tryckrörssystem
Föredragshållare: Stephan Kneck / Lars Höjer, Borealis Polymers
Denna föreläsning hålls på alla fem orter

•

Risker och möjligheter med digitalisering av VA-ledningsnäten
Föredragshållare: Annika Malm, Forskare, Samhällsbyggnad Energi och circulär ekonomi,
RISE
Annika Malm föreläser på VA Tour Sweden i Göteborg

•

Smart vatten med Internet-of-Things
Föredragshållare: Stefan Lindgren, Talkpool
Denna föreläsning hålls på VA Tour Sweden i Stockholm, Göteborg och Jönköping

VA Tour Sweden arrangeras av:
BraMässor Sverige AB
Box 22 307
SE-104 22 Stockholm
Visit: Klara Norra Kyrkogata 31
Email: info@bramassor.se

VA Tour Sweden 2019 börjar den 22 januari på Pite Havsbad i Piteå och fortsätter sedan söderut till
Kistamässan i Stockholm den 24 januari, till Åbymässan i Göteborg den 29 januari, till Malmömässan i
Malmö den 31 januari och avslutas den 5 februari på Elmia i Jönköping. Sveriges ledande VA-företag
ställer ut för att möta sina kunder lokalt ute i landet.
När VA Tour Sweden arrangerades för två år sedan på fyra orter besöktes mässorna totalt av ca 2000
personer.
För mer information:
Se www.vatour.se eller kontakta:
Björn Delin, BraMässor Sverige AB, bjorn.delin@bramassor.se, tel 0723-11 13 15
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