
Arrangeras av: Mediapartner:

TEMA SEMINARIEPROGRAM:

Framtidens smarta VA-system  
– digitalisering, optimering  

och hållbarhet

22 jan  Piteå, Pite Havsbad  
24 jan  Stockholm, Kistamässan    
29 jan  Göteborg, Åbymässan
31 jan  Malmö, Malmömässan   
5 feb  Jönköping, Elmia 

Nu i fem städer!

Malmö

Göteborg
Jönköping

Stockholm

Piteå

DIN INBJUDAN TILL



Välkommen till  
VA Tour Sweden 2019!
I månadsskiftet januari-februari är det dags igen för Sveriges ledande leverantörer inom 
markförlagd VA att ge sig ut på turné från norr till söder för att det ska vara bekvämt för deras 
kunder över hela landet att komma och träffa dem. VA Tour Sweden har utvecklats till en 
självklar mötesplats där man kan göra affärer och se, klämma på, känna på och testa de stora 
VA-produkterna under ett tak. 

Det är nu tredje gången gillt för Touren att arrangeras och vi har vuxit för varje gång. Vi har fler 
utställare än tidigare och vi siktar på ett kanonbra seminarieprogram som ska ge mervärde åt 
besökarna. Vi kommer att presentera fallstudier från aktuella VA-projekt som kommer att ge 
inspiration, tips och idéer för åhörarna att ta med sig tillbaka till sina arbetsplatser. 

Vi hoppas att du som är VA-ingenjör, VA-chef, konsult, anläggare, entreprenör eller grossist eller 
på annat sätt jobbar med VA tar tillfället i akt och kommer och tar del av den kompetens som 
leverantörerna och föredragshållarna erbjuder. Och vi hoppas också att Touren återigen kan 
kombinera nytta med nöje och vara en viktig mötesplats där alla kollegorna samlas och har 
trevligt.

VVS-Fabrikanternas Råd & BraMässor 
Arrangörer av VA Tour Sweden

Vi ses på en  
ort nära dig!



Klimat i förändring och risker för extremväder 
Föredragshållare: Martin Hedberg, Polyfuture Institute SWC 
Martin Hedberg 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
 
Digitalisering inom energisektorn – erfarenheter från branschen 
Föredragshållare: Henrik Wickström, Projektledare, Mälarenergi 
Henrik Wickström föreläser på VA Tour Sweden i Stockholm
 

Fra 3D-prosjektering av VA til Beskrivelse
Föredragshållare: Ieva Halvorsen / Henrik Lundeby Grimstad, Focus Software
Denna föreläsning hålls på alla fem orter
 

VA-taxan och projektportföljen – ett betraktelsesätt 
Föredragshållare: Crister Bäckström, Chef kommunansvariga, Roslagsvatten 
Crister Bäckström föreläser på alla fem orter
 
Utvecklingen av schaktfria tekniker och hållbarhet 
Föredragshållare: SSTT, Scandinavian Society Trenchless Technology 
Denna föreläsning hålls på VA Tour Sweden i Piteå, Stockholm, Malmö och Jönköping
 
Smart vatten med Internet-of-Things 
Föredragshållare: Stefan Lindgren, Talkpool 
Denna föreläsning hålls på VA Tour Sweden i Stockholm, Göteborg och Jönköping
 
Ängelholm framtidssäkrar VA-nätet 
Föredragshållare: Cornelia Ljungerud / Roger Karlsson, Ängelholms kommun 
Denna föreläsning hålls på VA Tour Sweden i Göteborg, Malmö och Jönköping
 

Lyckas med att sänka vattenförbrukningen
Föredragshållare: Mikael Svensson, kommunikatör, Halmstad kommun
Moderator: Erik Winnfors Wannberg, chefredaktör, VA-tidskriften Cirkulation
Denna föreläsning hålls på VA Tour Sweden i Göteborg

 
Programmet ser lite annorlunda ut på respektive ort. Håll utkik efter det fullständiga programmet på www.vatour.se

Ett toppaktuellt och kompetenshöjande 
seminarieprogram
Framtidens smarta VA-system – Digitalisering, optimering och hållbarhet  
Utdrag ur programmet:



22 januari 
Piteå • Pite Havsbad

24 januari 
Stockholm • Kistamässan    

29 januari 
Göteborg • Åbymässan

31 januari 
Malmö • Malmömässan   

5 februari
Jönköping • Elmia

www.pitehavsbad.se www.kistamassan.se www.abymassan.se www.malmomassan.se www.elmia.se

För vägbeskrivning och information om parkering m.m., besök respektive mässanläggnings hemsida.

Mässbesök, seminarier, frukost och lunch är kostnadsfritt, men vi ber att du registrerar ditt besök i förväg. 
På så vis sparar du också tid vid entrén till mässan. Gå in på www.vatour.se och klicka på BESÖKARREGISTRERING. 

Öppettider
8.30-15.30 (8.30-15.00 i Piteå)
Frukost serveras 8.30-9.30
Lunch serveras 12.00-13.30

Datum och plats

REGISTRERA DITT BESÖK IDAG!

® KZ
HANDELS

®

UTSTÄLLARE VA TOUR SWEDEN 2019:

Arrangeras av: Mediapartner:


