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hvorfor, hva og for
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Film



Vi trenger kompetanse og kapasitet

• Viktig å ha robuste fagmiljøer med et bredt spekter av
kunnskap, kompetanse og nettverk

• Stort generasjonsskifte i vannbransjen
• Dagens mange små utdannings- og opplæringsmiljøer

klarer ikke å svare tilfredsstillende på det samlede
nasjonale behov for kompetanse, og det er nødvendig
å utvikle flere utdanningsarenaer på for å styrke
fagmiljøene i bransjen.

• Flere av dagens utdanninger har for liten tilknytning
til FOU.

• Vi trenger flere kompetente folk på alle nivåer i alle
deler av bransjen.

• Det må utdannes og rekrutteres mange nye
medarbeidere i årene framover for å kunne ta tak i
etterslepet



Kompetansesenter for ledningsteknologi, Ås

• Treningsfelt
• Kurs opplæring
• Produktdemonstrasjon
• Testing, teknologiutvikling,

forskning



Hva skal Kompetansesenteret bli?

• Vi skal etablere et ledningsnett på et
treningsfelt med mulighet til å øve på
ledningsnett-oppgaver. Med tilhørende
kurslokaler, demonstrasjonslokaler mm.

• Vi skal kunne drive praktisk opplæring i
oppgaver tilknyttet et ledningsnett med
tilhørende teknologi

• Vi skal ha mulighet for produkt-
demonstrasjon i tilknytning til testfeltet



Hva skal Kompetansesenteret bli?

• Kursing for planlegging, bygging og
drift av ledningsanlegg

• Demonstrasjon og testing av ny
teknologi og nye løsninger innen No-
Dig, rørinspeksjon, leggemetoder
med videre

• Undervisning på alle relevante
nivåer

• Fullskala laboratorium for
innovasjon og forskning innen
ledningsteknologi



Videre arbeid

• Tomt i tilknytning til Campus Ås/NMBU – arbeid med reguleringsplaner starter
sept 18

• Etablering av kompetansesenteret som et AS, med 40 % av akjene hos privat del
av vannbransjen, 60 % kommuner, offentlig

• Arbeid med fullfinansiering av utbyggingen med bidrag fra private aktører i
bransjen (Staten, kommunene og Norsk Vann har allerede bidratt)

• Prosjektering starter høsten 2018
• Rekruttering av prosjektorganisasjon for det fremtidige selskapet, vinter 18/19.
• Byggeklar tomt, antatt tidlig høsten 2019
• 2019 – 2020: Bygging
• Høsten 2020: Oppstart av de første aktivitetene



Senteret skal involvere og mobilisere hele verdikjeden

Forskning,
innovasjon og

utvikling
Entreprenørene Produsenter og

leverandører
Eierne av

infrastrukturen
Utdannings-

institusjonene
Rådgivende
ingeniører



Vannbransjen satser felles!

Vi klarer oss ikke uten…..

ØFølg med på hva som skjer: Abonnér på nyhetsbrev fra
norskvann.no


