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En bestilling fra norsk vannbransje – et felles løft
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Bergen kommune   Trondheim kommune         SINTEF                   RIF                    NMBU
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Kompetansebehov kartlagt av to arbeidsgrupper i 2017 er
grunnlag for prosjektering av bygg og anlegg ved senteret

Prosjektering: Oslo VAV
Fullskala felt for lekkasjesøk (prosjektering: Oslo VAV, RIN)

Noen kompetanseområder:
− System- og funksjonsforståelse
− Digitalisering
− Overvann og klimatilpasning
− Lekkasjer på ledningsnettet
− Optimal drift av ledningsnettet
− Installasjoner på ledningsnettet

− Prosjektforberedelse
− Prosjektgjennomføring
− Samfunnskontakt



Det etableres et hovedbygg (900 m2) med
kurslokaler og VA-infrastruktur for helårs drift

• Lokaler til kurs og undervisning
• Kontor og garderober
• Kumgrav – med inngang for

ledningsnett utenfra
• Demo/lab
• Pukkseng
• Lager
• 2. etasje over deler av lokalet
• Grønt tak



• Kurs for planlegging, bygging og drift av
vanninfrastruktur

• 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 vanninfrastruktur

Hva skal senteret levere?

Kompetanse
Kapasitet
Teknologi

Bransjenytte
Samfunnsnytte



Senteret vil være et knutepunkt - kobler sammen
relevante miljøer, aktører og fasiliteter

• Kursportefølje og undervisning - lokalt
- e-læring
- VR

• Demonstrasjon av løsninger - tilby fasiliteter
- teste
- verifisere

• FoUI, teknologiutvikling - prosjektutvikling
- finansiering
- prosjektledelse
- tilby fasiliteter



Ny VA

Senteret vil benytte VA-fasiliteter i
nærområdet i kurs og undervisning –
samarbeid med Ås kommune

Fullskala testfelt
Integrert i senteret

5 km fra senteret

VA 0-100 år

Senter



Fullskala testfelt – en
integrert del av senteret

- Graving
- Legging av rør
- Boring



Forskning,
innovasjon og

utvikling
Entreprenørene

Produsenter,
leverandører og

grossister

Eierne av
infrastrukturen

Utdannings-
institusjonene

Rådgivende
ingeniører

Senteret skal involvere og mobilisere hele verdikjeden

• Senteret vil bringe aktørene sammen – det vil skapes en møteplass
• En arena for nytenkning og teknologiutvikling
• Bygge ned fordommer mellom faggrupper – koble det praktiske og det teoretiske



Forskning,
innovasjon og

utvikling
Entreprenørene

Produsenter,
leverandører og

grossister

Eierne av
infrastrukturen

Utdannings-
institusjonene

Rådgivende
ingeniører

Senteret får en bred forankring på eiersiden

Offentlige eiere: 60%

Private eiere: 40%

Fredrikstad  Sandnes  Drammen  Bærum  Tromsø  Stavanger  Kristiansand  Bergen  Trondheim  Oslo

(deles likt mellom de
aktørene som går inn)



a) Bidrag inn mot det som er prosjektert
b) Rigg av produkter/løsninger inn mot det
pedagogiske opplegget ved senteret
1. Ute – det som graves ned
2. Ute – det som plasseres på demo-felt
3. Inne – i kumgrav
4. Inne – i pukkseng
5. Inne – i demorom/lab

Sentrale aktører inviteres inn
ved detaljering av anlegget

- Rørmaterialer
- Kummer
- Armatur
- Gategods
- Pumper
- Instrumentering
- Software
- NoDig
- Annet

Prosjekteringsgruppe holder i prosessene – kommunal forankring
− anlegg for lekkasjesøk (m/RIN)
− supplerende installasjoner utendørs (m/VVP-medlemmer, andre)
− installasjoner innendørs (m/VVP-medlemmer, andre)



Finansieringsbehov – samlet sett

Elementer Beløp (kr) Kommentar
Investeringer i bygg og anlegg 36 mill. Fra grovprosjektering (SWECO)
Prisstigning 2 mill. 3%/år - 2 år
Driftskapital 2018 3 mill. Som prosjekt
Driftskapital 2019-2020 3 mill. Som prosjekt/selskap
Sum finansieringsbehov 44 mill.   Alle beløp ex mva



Finansiering – status og plan

1 Bevilget via Kunnskapsdepartementet og stilles til rådighet for NMBU øremerket for
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

2 VASK bevilget 5 mill.kr. (10 kommuner á 500’) og Norsk Vann 2,5 mill.kr. i etableringsstøtte
3 Bidrag fra enkeltbedrifter basert på modell for etableringsstøtte og gjenytelser

- Leverandører, entreprenører, grossister, andre
- I første omgang aktører som bidro i prosjektfasen
- Deretter går man bredere ut mot en rekke private aktører



Toppfinansiering fra private aktører

Plan/mål:
• Leverandører 6-8 mill.
• Grossister 1-2 mill.
• Andre eiere 1,5 mill.
• Entreprenører 2-3 mill.
• Andre 2-3 mill.

Aktører som bidro i spleiselag forprosjekt 2016

Juni 2019:

August -> videre mobilisering



Framdriftsplan


