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PhD studenter 

Tentative Title of PhD 
work

Duration Faculty and Area Main Supervisor

1 Hadi Mohammed Hydrodynamic and statistical 
Modelling on the impact of 
climate change on surface 
water sources in Norway

2016-2018 IV, Vann-og 
Miljøteknikk

Razak Seidu

2 Fabrice Abunde Neba Design and optimization of a 
hybrid biogas reactor for the 
treatment of blackwater/fish 
digestate

2017-2019 IV, Vann-og 
Miljøteknikk

Razak Seidu

3 Ebenezer Nyarko Kumi A solar powered 
electroflocculation unit for 
drinking water treatment

2017-2019 IV, Vann-og 
Miljøteknikk

Razak Seidu
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Vann- og miljøteknikk - studiet

• Et unikt studieprogram i vann- og miljøteknikk 
etablert i 2016.

• Første studieprogram i sitt slag i Norge som 
tilbyr 70-80 studiepoeng på vann- og 
miljøteknikkurs.

Et anerkjent og internasjonalt konkurransedyktig utdannings-
og forskningsprogram for vann og miljøteknologi for å møte 
regionale, nasjonale og internasjonale utfordringer.
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Vann- og miljøteknikk studieprogram

1.studieår
Studiepoeng: 60

Vann‐og Miljøteknikk: 
(30 studiepoeng)

‐

Vann‐og Miljøteknikk‐Grunnkurs 
(10 stp)

VA ledningsnett og 
overvannshåndtering

(10 stp)

Avfall og kretsløpsteknologi 
(10 stp ) 

Andre kurs: 10/20

Veg‐ og VA prosjektering  
(10 stp)

Renseteknikk
(10 stp)

VA‐Valgfag* eller matematikk 3
(10 stp)

2.studieår
Studiepoeng: 60

Basiskurs
(60 studiepoeng)

Vann‐ og Miljøteknikk: 
(50/40 studiepoeng)

3.studieår
Studiepoeng: 60

Andre kurs: 30 studiepoeng

• ‐

VA Bachelor oppgave 
(20 stp)

VA-valgfag – Forvaltning, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg
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-Vannkvalitet og hydraulikk (Vacuumsystem) lab

Laboratorium –
fellesnevner for utdanning, forskning og innovasjon
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Forskningsområder

 Kontroll av vannkvalitet og risikomodellering
 Urban drenering og flomrisikostyring
 Ledningsnett for vann og avløpsvann
 Renseteknologi vann- og avløpsvann
 Ressursgjenoppretting/fornybar energy (biogass)
 Gjennvinning og gjenbruk av avløpsvann
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Pågående forskningsprosjekt

 Kvantitativ mikrobiell risikomodellering av klimaendringene på vann 
og avløpsinfrastruktur under klimaendringer i Norge (2015-2018)
 Modellering av effekten av klimaendringer på vannbåren 

sykdomsoverføring 
ved vannkilder, behandlings- og distribusjonsnettverk.

Finansiering Norges forskningsråd (RCN) og Ålesund Kommune
Partnere FHI, NVE, Norskvann, Norsk Meteorologisk institutt, 

Ålesund Kommune.

 Ecomotive AS kildeseparerte avløpsanlegg (2015-2016)
 Utvikle en QMRA-plattform for valg av vurderinger og valg av 

teknologi.
Finansiering Ecomotive AS 

 Ikke-kjemisk eliminering av struvitt i vakuum toalett (2016-2018)
Finansiering JETS AS 

Internasjonale prosjekt



Pågående forskningsprosjekt
Internasjonale prosjekt
 Utvikle utdannings- og forskningskapasitet innen fornybar 

energiteknologi (UPERC-RET)- Ghana-Norway Synergy (2015-2019)
 Foreta forskning og utdanningsaktiviteter relatert til avfall og energi 

(for eksempel biogass, pellets etc)
 Losji og veiledning av to doktorgradsstudenter
 Losji for èn post-doc forsker

Finansiering Norad- Energy and Petroleum Programme (EnPe) 
Partnere KNUST, Ghana og NMBU

 Tørr biogassprosess i Bulgaria (2015-2016)

Finansiering Innovation Norway  
Partnere Bedrifter i Bulgaria og NMBU



Andre internasjonale engasjement

 Global Waste to ResourceTechnologies Report (2016)
Partnere United Nations Environmental Programme   

(UNEP), Stockholm  Environment Institute (SEI)

 Global guidelines and regulations for wastewater recycling (2015‐2020)
Teknisk rådgiver i WHOs gjenbrukskomite

Partnere  World Health Organization (WHO)



Ålesund ‐ vårt internasjonale nettverk



Noe av vårt lokale nettverk 



Takk for meg – og velkommen til oss!


