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Er du (og kollegaene) klar over medlemsfordelene?

➢Følg med på hva som skjer: Abonnér på nyhetsbrev fra norskvann.no!



Utfordringer i bransjen og Norsk 
Vanns verktøy og hjelpemidler



Nasjonal bærekraftstrategi 
for vannbransjen

➢Vedtatt av årsmøtet etter lang 
medvirkningsprosess

➢Inspirasjon for bærekraftarbeidet i 
den enkelte virksomhet

➢Utvikler nå verktøykassen



Kommunikasjon og synlighet









Jus og forvaltning: va-jus.no



Verktøykasse for rekrutteringsarbeid: 
vannkunnskap.no



Kursportefølje
• Driftsoperatørkurs (under utvikling)

• Elektrokurs
• Kurs for nye i bransjen
• Tilsynskurs mindre avløpsanlegg
• Teorikurs fagbrev (KP-VA)

• Dagskurs i nye rapporter/veiledninger

• Kurs i vann- og avløpsrett

• Kurs i klimatilpasning

• HMS-kurs (under utvikling)

• Brannvannsforsyning

➢Sekretariat for ADK-opplæringen

Ønsker innspill:
Behovet for bransjeinterne kurs?



Norsk Vann Prosjekt: Brukerstyrt system

Ønsker innspill:
Aktuelle 2019-prosjekter?







bedreVANN: Verktøy for tilstandsvurdering og 
dokumentasjon av utviklingsbehov



VA-norm og VA/Miljø-blad i utvikling
www.va-blad.no

• Enighet mellom Stiftelsen VA/Miljø-blad, NKF og Norsk Vann

• Ett integrert totalprodukt: VA-norm med «beste praksis blader»

• Kommuner/selskap som bruker VA-normen betaler abonnement

• Entreprenører og andre som skal innfri VA-normen får fri tilgang

• Synergi med Norsk Vanns prosjektsystem



Møteplasser for utvikling

• Nordisk drikkevannskonferanse, 
11.-13. juni, Oslo

• Årskonferansen 2018, 3.-5. 
september, Tromsø

• 23.-24. oktober: Fagtreff, 
Gardermoen

• 5.-6. desember: Jus-
konferansen, Gardermoen



IWA Copenhagen 2020: Unik mulighet for norsk 
vannbransje – og for å utvikle egne medarbeidere/organisasjon

• Utfordring:
• Definér utviklings-/ 

optimaliseringsprosjekt
• Presenter resultatet i København 

2020
• Kan med fordel gjøres sammen med 

leverandør/konsulent

• Workshop under NDWC

• 16-21 sept. -18: IWA-kongress 
Tokyo



Siste nytt i regelverksutviklingen



Rammebetingelser fra EU

➢Meld fra om dere ønsker månedlig nyhetsbrev!



Politisk påvirkning ifm. stortingsvalg og ny regjering



Nasjonale rammebetingelser –eksempler



Høringer som pågår



Mål for påvirkningsarbeidet: 
Konkret nytte i virkelighetens verden



Økt forskning, innovasjon og teknologiutvikling
Enstemmig vedtak i Stortinget 20. juni: Stortinget ber regjeringen fremme forslag til en 

norsk modell for et program for teknologiutvikling i vannbransjen, som et spleiselag 

mellom staten, kommunene og leverandørindustrien. 

Teknologiutviklings-
nettverket



Forslag til ny strategiplan 2019-2022



Mandat fra styret
• Utarbeide forslag til ny strategiplan for 2019-2022 

• Ta utgangspunkt i erfaringene med struktur og innhold i gjeldende strategiplan

• Hente inspirasjon fra strategiplaner hos sammenliknbare organisasjoner 
nasjonalt og nordisk

• Legge til rette for god medlemsinvolvering

• Invitere samarbeidspartnere og andre eksterne interessenter til å gi innspill

• Strategiplanen skal være på et overordnet nivå og utdypes og konkretiseres 
gjennom årlige handlingsplaner vedtatt av styret

• Satsingene i prosjektsystemet 2020-23 skal fortsatt bygge opp under målene i 
strategiplanen



Medlemsundersøkelsen



Hovedfunn fra medlemsundersøkelsen

➢Arbeidet med rammebetingelser og jus bør styrkes ytterligere

➢Vårt vann- og avløpsfaglige tilbud bør minst opprettholdes på samme nivå 
(inkludert etablerte satsinger som arrangementer, prosjektsystemet, VA-
norm, ADK, kursstrategi, teknologiutvikling og bærekraft)

➢Av «temaer» er klimatilpasning/overvann og ledningsnett det de trenger 
mest bistand til/ser som mest problematisk

➢Vårt arbeid med omdømme, kommunikasjon, rekruttering, utdanning er 
det litt delte syn på 

➢Organisering, effektivitet og økonomiske forhold er ikke vesentlig 
etterspurt i medlemsundersøkelsen (men i arbeidsgruppens arbeid)

➢Det er vilje til en viss kontingentøkning for å få styrket tilbudet



Vannbransjen satser felles!

Vi klarer oss ikke uten…..





Satsingen på et nasjonalt kompetansesenter for vann- og 
avløpsinfrastruktur involverer hele verdikjeden i vannbransjen

Forskning, 
innovasjon og 

utvikling
Entreprenørene

Produsenter og 
leverandører

Eierne av 
infrastrukturen

Utdannings-
institusjonene

Rådgivende 
ingeniører



Hvorfor et Kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur? (1)
Investeringsbehovet

• Investeringsbehovet i kommunale vann-
og avløpsanlegg: 280 mrd.kr. fram mot 
2040, herunder 236 mrd. på
ledningsnettet

• Behovet for å tilpasse oss endret klima

• Vil kreve tilgang på ny teknologi og 
sterke miljøer som kan initiere og 
gjennomføre utvikling av ny teknologi

• Vil kreve tilgang på flere kompetente
medarbeidere på alle nivåer i
verdikjeden, anleggseiere, rådgivere, 
leverandører



Hvorfor et Kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur? (2)
Rekruttering – dagens tilvekst vil knapt kompensere den naturlige avgangen

• Generasjonsskiftet 

• Dagens mange små utdannings- og 

opplæringsmiljøer klarer ikke å svare 

tilfredsstillende på det samlede nasjonale 

behov for kompetanse

• Vi trenger flere kompetente folk på alle 

nivåer i alle deler av bransjen



Behovet for ny teknologi
For å kunne gjennomføre det omfattende behovet for fornyelse av ledningsnettet, må 
ny teknologi utvikles og tas i bruk

Graving i Karl Johans gt på 70-tallet Gravefrie løsninger for utskiftning av stikkledninger



Hva skal Kompetansesenteret bli?
Treningsfelt med mulighet til å øve på ledningsnett-anlegg og overvannsløsninger med 
tilhørende kurslokaler, demonstrasjonslokaler mm

1. Praktisk opplæring i oppgaver tilknyttet et ledningsnett 
med tilhørende teknologi. 

Kursing/etterutdanning for de som er i jobb: 
Operatører/ fagarbeidere, teknikere, ingeniører. 
Omskolering

Elever, fagopplæring, studenter på alle nivåer

2. Produktdemonstrasjon i tilknytning til testfeltet

3. Forskning, teknologiutvikling, testing



• Rørinspeksjon Norge trengte nytt øvingsfelt. Første dialog med 
NMBU i 2008

• Satsingen organisert som Norsk Vann prosjekt fra 2016

• Styringsgruppe med bred representasjon fra hele verdikjeden

• Behov for statlig investeringsstøtte: 20 mill. kr.

• Interimsstyre med prosjektstab etablert sep-17

• Opsjon på leie av tomt fra NMBU. God dialog med Ås kommune –
planprosess, tilrettelegging

• Grovprosjektering – skisser og visualisering

• Aksjeselskap under etablering

• Finansieringsestimat totalt ca 35 mill.kr. Prosjektet arbeider med 
å finansiere resterende behov via bransjen og regionalt

Historikk, status og framdrift i prosjektet



Investeringsbehov og finansiering

• Totalt: 35 mill. kr.

• Bransjen arbeider med å finansiere 15 
mill. kr.

• Behov for statlig finansieringsstøtte 
20 mill. kr.

• 2,5 mill.kr. bevilget over revidert 
statsbudsjett 17

• Behov for statlig bevilgning 17,5 mill. 
kr. over revidert budsjett 2018



Et kraftløft for kompetansebygging innen lednings- og 
miljøteknologi

• En unik arena der studenter og 
bransje kan skaffe seg skreddersydd 
kompetanse på aktuell teknologi

• Norskutviklet vannteknologi og –
kompetanse vil også kunne ha et 
potensiale i et globalt marked

- Prosjektet sikter mot et mål om 
byggestart i løpet av 2019  


