GÖTEBORG 22–23 MAJ
Hjärtligt välkommen till NoDigkonferensen 2019!
I år fyller SSTT 30 år, vilket vi naturligtvis kommer att uppmärksamma. Men
vid sidan av extra festligheter och att klappa oss själva på axeln kommer vi
denna gång att fokusera på vår viktigaste målgrupp: ledningsägarna.
Tillsammans med våra ledningsägare lyfter vi samtalet kring verkliga pro
jekt, nya metoder och den senaste forskningen. Vi fördjupar oss även i bland
annat projekteringsanvisningar, miljökalkyler och – inte minst – omvärlds
bevakning och framtidsspaningar.
LÄS MER OCH ANMÄL DIG på NODIGKONFERENSEN.COM.

AGENDA
ONSDAG 22 MAJ
09.00 Registrering och välkomstfika
10.00 NoDigkonferensen 2019, intro
Välkommen till Göteborg
	Schaktfritt ur ledningsägarens
perspektiv
	AI som verktyg för status
bedömning på avloppsledningar
12.00	Lunch och mingel bland utstäl
larna
13.00	Hur några ledningsägare jobbar
med läcksökning
	Projekteringsanvisningar vid
styrd borrning
14.30 Fika i utställningen
15.00 Intressanta tekniker:
• Flexibla foder för vatten
• Keyhole-teknik
• Inkoppling av vattenserviser
schaktfritt
Studiebesök/projektpresentation
Speedmöten i utställningen
19.30 Jubileumsmiddag på hotellet
TORSDAG 23 MAJ
08.00 SSTT Årsmöte
09.00	Tredjepartskontroll, forskning
och diskussion
10.30 Miljökalkylering
11.00	Omvärldsbevakning och fram
tidsspaning
12.30 Summering och avslutning
13.30 Lunch och hemresa

KONFERENSANLÄGGNING
RADISSON BLU SCANDINAVIA
Granne med Göteborgs centralstation,
nära till stadens hela utbud av shopping,
restauranger och nöjen. Här bor du i stora,
nyrenoverade rum och hotellet har perfekta
konferensmöjligheter.

Kommer du med bil har hotellet ett eget
garage. Från Landvetter flygplats avgår
flygbussar var 15:e minut, med en restid på
ungefär 30 minuter. Taxi mellan Landvetter
flygplats och hotellet kostar cirka 350 SEK.

PRISER
KONFERENS
DELTAGARE
Pris 1 dag*
5000 SEK
Pris 2 dagar**
8500 SEK
*) Inkl. måltider dagtid,
ingen övernattning.
**) Inkl. alla måltider (även
kvällens middag), samt
1 övernattning.

UTSTÄLLARE
Utställningsyta  15000 SEK
+ Speedmöte* +5000 SEK
*) Inkl. måltider och 1
övernattning för en person.
Tillkommande person från
samma företag: 4000 SEK.
Är ni förstagångs
utställare får ditt företag
3000 SEK i rabatt.

STUDENT
Att delta på konferensen
som student är gratis. Mål
tider kan köpa till.
MEDLEMSRABATT
Som medlem i SSTT har
du 1000 SEK rabatt på
ovanstående priser.

MER INFO OCH ANMÄLAN: NODIGKONFERENSEN.COM

