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Nasjonalt senter for vanninfrastruktur



Forskning, 
innovasjon og 

utvikling
Entreprenørene

Produsenter,  
leverandører og 

grossister

Eierne av 
infrastrukturen

Utdannings-
institusjonene

Rådgivende 
ingeniører

Senteret er etablert av og 
for bransjen og samfunnet

- Offentlig majoritet (60%) med kommunene i spiss
- Tett kobling til utdanning – NMBU
- Vannbransjens verdikjede godt representert

Store kommuner 
(VASK)



Ledningsnettet - stort etterslep investeringer og vedlikehold

Behov for kompetanse og gode løsninger

Økt fornyelsestakt!

Økt volum av fornyelsesprosjekter

Utløser oppdrag for maskinentreprenørene!





«What’ in it for me» for VA-entreprenørene i MEF?

- Flere ingeniører og operatører - > flere fornyelsesprosjekter –> oppdrag!

- Utvikling av metoder – graving og No-Dig – senteret vil spille en sentral rolle

- Kunnskap rundt omfyllingsmasser og legging av rørsystemer - fra operatøropplæring i 
praksis til forskning, utvikling og innovasjon

- Grunnforhold og geoteknikk – HMS, graveforskrift – krav opplæring

- Øvingsarena for kurs knyttet til fagutdanning - anleggsrørleggeren

- En møteplass for entreprenørene, deres kunder og samarbeidspartnere



Byggetrinn 1 – realisering av trenings- og 
testfelt med driftsbygg og utomhusanlegg



Øving, opplæring og testing av utstyr 



Grøfte- og gravearbeider

Midlertidige og permanente 
installasjoner 

For demonstrasjon av utstyr, 
metoder og maskiner



NoDig

• Demoareal – grøfter til boring / utblokking / strømpekjøring 
• Tilgang på vann og areal for kursing og testing av metoder over /under bakken / 

ute / inne
• Fleksible installasjoner til kurs, seminar og forskning





Treningsfeltet realiseres med bidrag fra bransjen

- Nærliggende kommuner bidrar med 
ressurser i anleggsfasen

- Leverandører bidrar med produkter 
og prefabrikerte vannkummer





- Plassering over firkantkum

- Kobling med VA-infrastruktur i 
trenings- og testfeltet

- Bygget er på ca. 80 kvm

Driftsbygg





Prioriterte aktiviteter:

- Eksisterende kurs i regi av RIN - vil i betydelig grad legges til senteret
- Deler av driftsoperatørkurs i regi av Norsk Vann vil legges til senteret
- Utvikle kurs i lekkasjesøk – inspirasjon fra Sverige, basert på design av feltet på Ås
- Nytt innføringskurs for nyansatte i vannbransjen (onboarding) – med Norsk Vann
- Kurs i nyanlegg, prosjektledelse, byggeledelse – utvikles og kjøres med VAV
- Demonstrasjoner i samarbeid med leverandører
- Arrangere konferanse med ledningsnett som hovedtematikk – strategisk perspektiv
- Tilgjengeliggjøre anlegget for studenter

Innledende senterleveranser – 2. halvår 2023

Aktivitetene vil i stor grad baseres på 
praktisk opplæring og erfaringsutveksling



Bygges nå – åpnes 2. halvår 2023!
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