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Kort om Norsk Vann
- rent vann – vår framtid

Den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen
Representerer 320 kommuner og 96 % av landets innbyggere
Kommuner og kommunalt eide selskaper er våre andelseiere
Rådgivere, leverandører, utdanningsinstitusjoner m.fl. er tilknyttede 
medlemmer

Hovedkontor på Hamar og avdelingskontor i Oslo
20 ansatte

Viktigste arbeidsområder
Utvikling og formidling av kompetanse
Utvikling av veiledere og verktøy for bransjen
Interessepolitisk arbeid



Nøkkeltall for bransjen
o 1.960 vannverk forsyner 90 % av 

befolkningen
o 90 % overflatevann, 10 % grunnvann
o 30,5 % lekkasjeandel ledningsnettet
o 2.700 renseanlegg (over 50PE)
o 49.700 km vannledninger
o 38.400 km avløpsledninger
o 19.100 km overvannsledninger



Stort investerings- og rekrutteringsbehov

Investeringsbehov i bransjen på 332 
mrd. kr. fram mot 2040

Ledningsanlegg: 195 mrd.

Vannbehandling: 65 mrd.

Avløpsbehandling: 72 mrd. (eks. nitrogenrensing)

Prognoser rekrutteringsbehov
Driftsoperatører: Snitt på 113 pr. år 

Ingeniør: 30 pr år i kommunal sektor

Sivilingeniør: 37 pr år i bransjen



Organisering av bransjen – en nøkkelutfordring for 
framtidig gjennomføringsevne

Arbeidsgruppe nedsatt av Norsk Vann leverte i 
2021 følgende anbefalinger

Nasjonalt grunnlag for benchmarking –
innrapportering til staten

Sektoren må organisere seg i større enheter –
kompetanse og kapasitet

Behov for mer enhetlig myndighetsutøvelse

Legge til rette for økt innovasjon innenfor selvkost

Norsk Vann har også gjort en studie på vår sektors 
erfaringer med kommunesammenslåingene

6 casekommuner: Asker, Sandefjord, Indre Østfold, 
Narvik, Sunnfjord og Øygarden



Mulighetsstudien for VA-sektoren: Myndighetene 
setter også organisering på agendaen:

En mulighetsstudie for VA-sektoren med samfunnsøkonomiske analyser 
bestilt av Utarbeidet av Oslo Economics, COWI og Kinei på oppdrag fra KDD, 
KLD og HOD

• Nåsituasjonsanalyse for sektoren: Mål om tjenestekvalitet for brukeren, 
miljøet og lave kostnader for samfunnet

• Teknisk mulighetsstudie: Teknologier og arbeidsmetoder som kan bedre 
effektiviteten i vann- og avløpssektoren i Norge

• Organisatorisk mulighetsstudie
• Samfunnsøkonomisk analyse

Rapporten anbefaler at vann og avløp overføres fra 
kommunene til fylkeskommunen



Avløpssituasjonen i Norge

Norge er i brudd med EUs 
avløpsdirektiv, Statsforvalteren gir 
pålegg til kommunene

Fører med seg bl.a. byggestopp i 
enkelte kommuner

Resultater fra tilsynsaksjonen i 2021 
viser at mange kommuner har et 
kommunalt avløpssystem i strid med 
regelverket

Vi erfarer store utfordringer pga. 
manglende kapasitet til veiledning av 
kommunene fra direktorat og 
statsforvalter



Vi ber om nasjonal handlingsplan for 
avløpsområdet

For å lukke brudd på EUs avløpsdirektiv

For å være forberedt på nye krav i nytt 
avløpsdirektiv

En felles plan trengs - for samordning og 
prioritering av tiltakene 

ikke kapasitet i markedet eller forvaltningen til 
å gjøre «alt» samtidig
allerede mange store oppdrag i bransjen –
prosessleverandører sier nå nei til oppdrag
rådgivende ingeniører er overbelastet og må si 
nei til oppdrag

Kommunal Rapport 3. mars 2022



Vi ber om nasjonal handlingsplan for 
avløpsområdet

For å sikre rasjonelle og bærekraftige 
løsninger – som skal virke til vannets og 
folkets beste i 40-50 år

For å bygge kompetanse, sammen med 
FoUI og markedet

For å utnytte potensialet for 
næringsutvikling og -vekst



Program for teknologiutvikling vannbransjen

Program for teknologiutvikling i vannbransjen ble vedtatt av 
Stortinget med tildeling fra 2021 (10 millioner kroner for 
2021 og 5 millioner kroner påfølgende 4 år) 

Samarbeid med kommunene og leverandørindustrien 

P.t. er det kun utvikling i tilknytning til drikkevann som er 
med i programmet, underlagt Helse- og 
omsorgsdepartementet

Vannbransjen ønsker at programmet utvides også til å 
gjelde avløpsvann

Hele vannkretsløpet er under press, bl.a. gjennom 
klimaendringene – og det bør sees i sammenheng



Mulighet: Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås skal bidra til å løfte VA-sektoren 



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

• Demonstrasjon av løsninger - tilby fasiliteter
- teste
- verifisere

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

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

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur



Status pr. april 2022 

Høst 2019      
Selskapsetablering

Vinter 2023
Åpning

Sommer 2022
Byggestart

2015
Forprosjekt, Norsk Vann

2016-2017
Hovedprosjekt, Norsk Vann

2019-2022
Finansiering, byggesak, 
prosjektering, entreprise

Høst 2022
Innledende senterleveranser

2017-2018
Bevilgninger, KD



Store investeringer = store muligheter 
hvis vi gjør de rette valgene

Viktigst: dette bidrar til 
bedre vannmiljø!

Tidenes satsing gir 
muligheter: 

Bærekraftige løsninger

Kostnadseffektive løsninger

Innovasjon og økt grønn 
konkurransekraft

Miljøarbeidsplasser bedreVANN, 2020


