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Vi nordmenn har lett for å tenke at olje er verdens viktigste råstoff.
Det er kanskje ikke så rart. Oljen har skaffet oss store inntekter og mange
arbeidsplasser. Likevel er vann verdens viktigste ressurs. Vann er selve kilden til
liv og forutsetningen for all menneskelig aktivitet.
I Norge er vi på mange måter litt bortskjemt. Vi har store ferskvannsressurser
og en velutviklet infrastruktur for vann og avløp. Det sier mye om kvaliteten
på norsk drikkevann at det kan tappes rett fra springen og selges som et
luksusprodukt i andre deler av verden.
Globalt er vann et knapphetsgode. Milliarder av mennesker har ikke tilgang på
rent drikkevann og tilfredsstillende sanitærforhold. Det hemmer økonomisk
vekst og fører til sykdom, død og konflikter.
Kraftig befolkningsvekst, urbanisering og økende levestandard gjør at verdens
vannforbruk er raskt økende. I årene som kommer må det derfor investeres
mange tusen milliarder kroner i innovasjon og utvikling av den globale
vannforsyningen.
Også her i Norge vil klimaendringer og økende nedbørsmengder kreve nye
og forbedrede løsninger. Vi må samtidig hente inn et betydelig etterslep på
vedlikeholdet. I dag renner en tredel av vannet ut av ledningsnettet før det når
frem til forbrukerne.
Tradisjonelt har vannbransjen hatt fokus på sikker vannforsyning og rensing
av drikke- og avløpsvann. I dag er vi for lengst blitt en sentral aktør også på
andre områder. God vannbehandling og god vannkvalitet står sentralt i alle
de næringer hvor Norge er ledende internasjonalt, som sjømat, skipsfart og
offshore.
Vannbransjen er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør. Vi er
med på å løse verdens viktigste utfordring; rent og trygt vann til alle. Både i
Norge og andre steder i verden.
Rent vann kommer ikke av seg selv. Det står en teknologisk avansert bransje og
svært mange dyktige medarbeidere bak. Vi gjør saltvann til ferskvann. Vi gjør
regnvann til drikkevann. Vi gjør grått vann blått. Vi renser, resirkulerer og skaper
fornybar energi. Dette er ikke bare teknologi på sitt beste, det er også teknologi
på sitt viktigste.
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E N KO M P L E T T V E R D IK JE D E
Vannbransjen i Norge utgjør en komplett verdikjede som samhandler tett. Den
består av kommunale vann- og avløpsverk, teknologibedrifter, konsulentselskaper,
entreprenør- og håndverkerbedrifter, og utdannings- og forskningsinstitusjoner.
Vannforsyning var en av de første oppgavene kommunene tok seg av i
bysamfunnene. Etter hvert kom landkommunene etter. Ideen var – og er fortsatt –
at vannforsyning og eierskap til ledningsnett må løses av innbyggerne i fellesskap.
Fra den spede starten av utbyggingen av vann- og avløpsnettet frem til i dag, er
dette en av kommunenes mest sentrale oppgaver.
I tillegg til de kommunale vannverkene, har de rådgivende ingeniørfirmaene
en viktig rolle i bransjen. Disse miljøene prosjekterer og kvalitetssikrer
utbyggingsprosjektene. Private bedrifter innen teknologi- og systemløsninger
er også en del av bransjen. Disse leverer alt fra tradisjonelle filterløsninger til
avansert nanoteknologi.
Bedriftene rundt Oslofjorden har gått sammen i Vannklyngen, mens bedriftene
i Midt-Norge samarbeider i Smart Water Cluster. I disse klyngene finner vi også
representanter fra den øvrige delen av verdikjeden.
Norge har også sterke miljøer innenfor utdanning og forskning, som NTNU, SINTEF,
NMBU og NIVA.

K A L DN E S P RO S E S S E N - E FFE KT I V VAN N RE N SI N G
Norges største vannteknologiske suksess per dags dato er uten tvil den
såkalte Kaldnesprosessen. På over 550 anlegg, fordelt på mer enn 45 land og
i alle verdensdeler, finner vi et produkt som er resultatet av fusjonen mellom
skipsbyggingsteknologi og forskning.
Teknologien baserer seg enkelt sagt på biologisk rensing av avfallsstoffer
i avløpsvann. Det som har gjort Kaldnesprosessen til en stor suksess er at
teknologien svært enkelt kan ”legges oppå” eksisterende teknologi i eksisterende
anlegg, og er billig å installere.
Takket være offentlige støtteordninger, privat kapital og samarbeid mellom
offentlige forskningsinstitusjoner og næringslivet, gikk prosjektet fra
tegnebrettet, til å sikre rent vann til millioner av mennesker verden over.
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V I S ST E DU AT...
• Over 70 prosent av jordens overflate er dekket av vann. Kun 2,5 prosent er
ferskvann.
• Verdens vannforbruk antas å øke med ca. 50 prosent de neste tiårene grunnet
befolkningsvekst og økende levestandard. Rent vann blir dermed en stadig
knappere ressurs.
• Det stigende globale vannbehovet vil kreve investeringer på nærmere 800
milliarder dollar i året frem mot 2020. Det er nesten like mye som man forventer
vil bli investert i den globale offshoreindustrien.
• FN har beregnet at omtrent 1 milliard mennesker ikke har tilgang til rent
drikkevann og at 2,5 milliarder mennesker ikke har tilfredsstillende
sanitærforhold.
• Kvinner i Afrika går i gjennomsnitt 6 kilometer om dagen for å hente drikkevann.
• FN har beregnet at et menneske trenger 20–50 liter vann om dagen for å dekke
grunnleggende behov for drikke, personlig hygiene og renhold.
• I Norge forbruker hver person i gjennomsnitt 200 liter vann om dagen.
• Utbyggingen av vann- og avløpsnett i Norge kom så smått i
gang rundt 1855, men skjøt virkelig fart etter annen verdenskrig. Det ville ha
kostet ca. 1 000 milliarder kroner å bygge dette nettet på nytt i dag.
• Lengden på det norske hovedledningsnettet (vann, avløp, overvann)
tilsvarer 2,5 ganger rundt ekvator.
• Befolkningsvekst, klimaendringer med økt nedbørsmengde og etterslep på
vedlikehold gjør at vannbransjen må investere nærmere 500 milliarder kroner i
Norge frem mot 2030.
• De største økonomiske kostnadene som følge av klimaendringene er knyttet
til at dagens vann-, avløps- og ledningsnett ikke er dimensjonert for økt
nedbørsmengde.
• I gjennomsnittet betaler en husholdning 3100 kroner i vanngebyr og 3400 kroner
for avløp i året.1 Det tilsvarer ca. 2 øre for én liter vann og 3 kroner for en dusj.
• Den norske vannbransjen omsetter for over 15 milliarder kroner i året og
sysselsetter ca. 10 000 mennesker.
1 2012
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VANN STY RE R V E R D E N
Det er ingen tilfeldighet at de første sivilisasjonene så dagens lys rundt store
ferskvannskilder som innsjøer og elver. Bare der var det mulig å drive jordbruk i
stor nok skala til å livnære en stor befolkning, samtidig som de hadde tilgang til
rent drikkevann.

Derfor trenger vi store investeringer i teknologiutvikling og bygging av
infrastruktur for vann. Men også prosjekter i mindre skala og med enklere
teknologi vil være viktige steg fremover.

Når begrensede vannressurser skal deles på et stigende antall milliarder
mennesker, er det kanskje ikke så rart at vann, som kilden til liv, også blir en kilde
til konflikt. Utallige strider har opp gjennom historien sprunget ut av et ønske om,
og behov for, å kontrollere vannressursene.
Verdens behov for ferskvann er raskt stigende, dels på grunn av befolkningsvekst
og dels på grunn av økende levestandard. FN venter at vannforbruket i
utviklingslandene vil fordobles de neste 10–15 årene.
Klimaendringer som forandrer vannets kretsløp, urbanisering, flere mennesker
og påfølgende økende matbehov, vil gjøre at vannressursene blir knappere i
fremtiden. I 2030 vil nær halvparten av verdens befolkning bo i områder med høyt
vannstress.2 Det gjør at faren for konflikter blir større.
Mellom 1990 og 2010 fikk mer enn to milliarder mennesker tilgang til forbedrede
drikkevannskilder. Men i følge FN mangler én milliard mennesker fortsatt tilgang
til rent vann, mens 2,5 milliarder ikke har tilfredsstillende sanitærforhold. Det fører
til sykdom, død og fattigdom.
Spesielt for barn er rent vann viktig. Diaré er den nest viktigste årsaken til
barnedødelighet. Halvparten av verdens skoler mangler tilgang til ferskvann eller
tilfredsstillende sanitærforhold. Nærmere 500 millioner skoledager går hvert år
tapt som følge av vannrelaterte sykdommer.
I Afrika sør for Sahara bruker kvinner i gjennomsnitt mer enn 15 timer i uken på
å hente vann. For hver krone som investeres i vann og avløp i områder uten god
tilgang til vann og avløp, får man 3,4–4,6 kroner tilbake.3
Bedre vannforsyning handler altså om folkehelse, fattigdomsbekjempelse,
å redusere konflikter, matproduksjon og å gjøre livet bedre for enkeltmennesker.
FN anslår at en person trenger 20 til 50 liter vann hver dag for å fylle
grunnleggende behov for mat, drikke, hygiene og rengjøring.

2 FAO, 2012 http://www.unwater.org/statistics_res.html
3 Frontier Economics, ”Exploring the links between water and economic growth”, juni 2012
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I NF RA ST RU KT U R E N FO R
VANN OG AVLØ P

Om mangelen på rent drikkevann er en kilde til bekymring mange steder i verden,
er problemet i Norge kanskje det motsatte. Stabil og god tilgang på store mengder
rent og godt ferskvann har nok gjort oss litt bortskjemt. Vi bruker 5 til 10 ganger så
mye vann per dag som FN mener er nødvendig.

HOVEDLEDNINGER
Abonnenter
(befolkning/næring)

DISTRIBUSJON AV VANN

Høydebasseng/
pumpestasjoner

Vannkilde

Vannbehandlingsanlegg

Noe av grunnen til at vi tar innlagt vann og gode sanitærforhold som en selvfølge,
er kanskje fordi vannbransjen på mange måter er usynlig. Det meste av vår
virksomhet skjer inne i fjell og i rør under bakken. For de fleste er det nok sånn at
vann og avløp først er noe man tenker på de få gangene noe ikke fungerer som det
skal, eller når bakken utenfor hjemmet ditt graves opp.

Overvann
Spillvann
Vannledning

Stikkledninger

Abonnenter
(befolkning/næring)

TRANSP ORT AV AVLØP SVANN

Pumpestasjoner

REN T VAN N - I KKE SÅ
SE LVSAGT SO M DU T RO R

Slamdisponering

Rent vann er faktisk ingen selvfølge. Det kommer fra avansert teknologi og
tusenvis av dyktige medarbeidere som jobber hver dag for at du skal få det. Norsk
vannbransje sysselsetter nærmere 10 000 mennesker og består av 1600 vannverk,
2600 renseanlegg og hundrevis av bedrifter. Den årlige omsetningen er på ca. 15
milliarder kroner. I tillegg kommer entrepenørvirksomheten.
Vannbransjen i Norge er av relativt ny dato. Her, som i resten av verden, ble den
drevet frem av befolkningsvekst, urbanisering og industrialisering på 1800-tallet.
Norges første moderne vannverk ble bygget i 1855 i Bergen. Mot slutten av
1800-tallet var innlagt vann blitt vanlig i norske byer, mens vannklosett kom et
stykke ut på 1900-tallet. Først med Oslos byfornyelse på 1980-tallet fikk de siste
helårsboligene i Norge egen dusj og toalett.

Resipient

Renseanlegg for avløpsvann
og behandlingsanlegg for slam

Kranvann, dusj, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og vannklosetter har
utvilsomt bidratt til å gjøre livet lettere for oss alle. Vannbransjens viktigste
samfunnsbidrag er likevel ikke knyttet til en enklere hverdag, men til folkehelse.
Trygt drikkevann og muligheter for god personlig hygiene har ført til en betydelig
reduksjon i smittsomme sykdommer og epidemier. Det er en viktig årsak til at
den gjennomsnittlige levealderen i Norge har økt fra snaut 50 år, på slutten av
1800-tallet, til over 80 år i dag.
Vann er en kritisk infrastruktur i samfunnet. Derfor jobber også vannbransjen mye
med risikokartlegging og risikoreduksjon. Fordi vi er bevisst det store ansvaret det
er å sørge for rent vann.
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VA NNU T FO R D R IN G E N E I SI N GAP O RE
Singapore er en av verdens minste og tettest befolkede stater. Derfor er de sterkt
avhengig av tilførsel av vann. Nå har myndighetene satt seg som mål å gjøre
øystaten 100 prosent selvforsynt med ferskvann innen 2061. Da løper en 99 år
gammel vannforsyningsavtale med Malaysia ut.
Utfordringen i Singapore er enorme. Øya har få naturlige ferskvannsressurser,
en av verdens høyeste befolkningstettheter og en raskt voksende befolkning.
Offisielle prognoser tilsier at vannbehovet vil doble seg frem til 2060.
Strategien til Singapore hviler på tre stolper: Mer ferskvann må fanges, resirkuleres
og renses, og mer saltvann må gjøres til ferskvann. Derfor arbeider Singapore
intenst med teknologiutvikling og investerer enorme summer i eksisterende og
nye anlegg. Blant annet er nesten 2/3 av landmassen dedikert til vannbehandling.
Som et resultat av sin massive satsing, er Singapore i ferd med å bli et globalt
sentrum for utvikling av ny vannteknologi.
I Norge har vi et olje- og energidepartement fordi vi har mye av ressursene. I
Singapore har de et Miljø- og vannressursdepartement, fordi de har så lite vann.

NO DI G -T E K N O LO G I – B IL L I G E RE , RASKE RE ,
M I NDR E STØY E N D E O G ME R KL I MAVEN N L I G
Vedlikehold av, eller legging av nytt vann- og avløpssystem gir gjerne assosiasjoner
til store, gapende hull i bakken som skaper problemer for trafikken, og til
støyplager for beboerne.
Slik trenger det ikke være. Vann- og oljeteknologi har smeltet sammen og skapt et
alternativ: No Dig-teknologi. Dette betyr i praksis at eksisterende rør fornyes, og
nye rør legges uten graving fra bakkenivå.

MO RG EN DAG EN S STO RE
UT FO RDRI N G
Etter at det landsdekkende vann- og avløpsnettet gradvis ble utvidet, har
norsk vannbransje hatt hovedfokus på drift. En kraftig befolkningsvekst, store
klimaendringer og et betydelig etterslep på vedlikehold av ledningsnettet gjør at vi
nå forbereder oss på å løse nye og større utfordringer.
Klimaendringene gjør at været i Norge blir stadig våtere. Økende nedbørsmengde
fører til at kapasiteten på dagens avløpsnett utfordres. Det utfordrer
leveringssikkerheten til norske husstander og fører til for mye vann som koster
samfunnet store penger.
Fremover vil vi trenge en betydelig satsing på ny teknologi og oppgraderinger for
å sikre kritisk infrastruktur. Ingen ønsker at vi havner i en situasjon der kranvannet
ikke kan drikkes fordi det er forurenset eller at toalettet ikke kan brukes grunnet
overbelastet avløpsnett. Det er ikke bare upraktisk, det er også helsefarlig.
Det er ikke bare klimaendringer og nedbør som stiller vannbransjen overfor nye
utfordringer. SSB mener folketallet vil øke med én million mennesker frem mot 2030,
først og fremst i og rundt de største byene. Det vil kreve en betydelig boligbygging
og omfattende byutvikling. Vannbransjen har en nøkkelrolle i å realisere denne byog områdeutviklingen.
Også når det kommer til vedlikehold av vann- og avløpsnettet står store
investeringer for døren. I dag forsvinner omtrent en tredel av vannet på veien fra
kilden til forbrukerne. Mange kommuner er i gang med å fornye ledningsnettet, men
svært mange kommuner må styrke fornyingsarbeidet.
En rapport fra Norsk Vann viser at det må investeres nærmere 500 milliarder kroner
i vannbransjen frem mot 2030. Omtrent 200 milliarder av dette må til for å hente inn
vedlikeholdsetterslepet, mens det må brukes nærmere 300 milliarder på nye anlegg.

Et prosjekt i Porsgrunn kommune viste at den økonomiske besparelsen var på 50
prosent. CO2-utslippet ble redusert med 87 %. Arbeidet går langt raskere, opptil
4-5 ganger så raskt som konvensjonell graving. Og fordi det primært foregår under
bakken, gir det mindre støyplager for beboere og forbipasserende.
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P OL I T I K K – IK K E T E K N IK K
Ingen har stilt strengere krav til oljeselskapene og leverandørindustrien om helse,
miljø og sikkerhet enn norske myndigheter. På 70- og 80-tallet var det mange
oljerelaterte bedrifter som mente at disse særnorske kravene var for strenge
og for dyre.
I dag er det bred enighet om at kravene har vært, og er, et viktig
konkurransefortrinn for norske oljeteknologibedrifter, fordi de hele tiden må ligge
i forkant av utviklingen globalt. Da det norske oljeeventyret startet for 40 år siden
var nesten alt utstyr amerikansk. I dag er det meste norsk. Oljeteknologiindustrien
har for lengst blitt vår største fastlandsindustri med nærmere 200 000 ansatte og
en årlig omsetning på 360 milliarder kroner. Nesten halvparten av dette,
160 milliarder, er eksport.
Vannbransjen har ambisjoner om å bli en viktig eksportnæring. Derfor hilser vi
velkommen økte krav til samfunnssikkerhet, leveransesikkerhet, resirkulering og
miljøgjenvinning. Strenge myndighetskrav må følges opp ved at vannbransjen får
tilført kapasitet og kompetanse. Vi vet at det vil hjelpe frem innovasjon og nye
løsninger.
Rent drikkevann og gode miljøløsninger er ingen selvfølge. Norsk vannbransje vil
møte de utfordringene på en offensiv måte. Men vi vil trenge økt politisk fokus for
å få rustet opp infrastrukturen og utviklet de innovative løsningene. Vi trenger mer
samarbeid over kommunegrensene, bedre anbudsregler og en tyngre satsing på
innovasjon og rekruttering.
Vår ambisjon er at vannbransjen en dag kan følge i oljeteknologiindustriens
fotspor og bli en eksportsuksess, blant annet som følge av et strengt offentlig
regelverk. Norges internasjonale posisjon som et rent miljøland krever at vi har
høye standarder også på vannområdet.

MID GARD SORMEN
Dagens avløpssystem i Oslo er gammelt og kan ikke håndtere store
nedbørsmengder. Når det regner mye, renner urenset kloakk ut i Akerselva,
noe som kan gi store miljøskader. Samtidig er bedre tilgang på vann og gode
sanitærforhold en forutsetning for at Oslo kan vokse videre. Løsningen på begge
utfordringene er Midgardsormen, Oslo kommunes store moderniseringsprosjekt
for avløpssystemet i indre by.
Midgardsormen er et av de største og mest teknologisk avanserte vannrelaterte
prosjektene i Norge.

HVOR MYE KOSTER VANNET D EG?
Vann- og avløpstjenester finansieres ikke over skatteseddelen, som skole og helse,
men gjennom kommunale gebyrer. Størrelsen på gebyrene varierer med størrelsen
på boligen og fra kommune til kommune. I gjennomsnitt betaler en husstand 3100
kroner i vanngebyr og 3400 kroner i avløpsgebyr per år (2012). Det blir omtrent to
øre for en liter vann og tre kroner for en dusj.

RENSING PÅ MIKRONIVÅ
Gjenvinning og resirkulering av vann er en av forutsetningene for å dekke verdens
fremtidige vannbehov. En utfordring knyttet til slike prosesser er at det kan
akkumuleres organiske mikroforurensinger i vannet. Slike mikroforurensninger
kan være algetoksiner, hormonhermende stoffer, farmasøytiske restprodukter,
pesticider eller stoffer som gir lukt og smak på vannet.
Mikroforurensinger kan skade næringskjedene og bør derfor fjernes før de kommer
ut i drikkevannskildene. Fjerning av slik forurensing er krevende, og det er behov
for både nye teknologiske løsninger og kombinasjoner av kjente teknologier.
Klyngebedriftene Normex AS og Inrigo Water AS fant hverandre gjennom
Smart Water Cluster. Med støtte fra Innovasjon Norge arbeider bedriftene med
å kombinere kunnskapen og teknologiene sine for å fremskaffe nye effektive
løsninger for å håndtere mikroforurensninger.
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BARE FA NTA S IE N S E T T E R
GR E NS E R
Vi i den norske vannbransjen tillater oss å tenke stort, fordi vi vet at vi er en del
av noe stort. Vi er med på å utføre en av verdens viktigste jobber: Å sikre alle
mennesker tilgang på rent vann og gode sanitærforhold.
Det er lenge siden bransjen utelukkende jobbet med vann og avløp i tradisjonell
forstand. I dag jobber vi målrettet med å utvikle lokale og globale miljøløsninger.
Ved hjelp av avansert teknologi sikrer vi ren og fornybar energi til en voksende
bilpark og til lokalmiljøer hjemme og ute. Vår biogassproduksjon kan gi drivstoff
til 100 000 biler, og vi produserer nok strøm til å dekke forbruket i hele Bergen
by. Vi bidrar til å skape en mer effektiv, klima- og miljøvennlig oppdrettsnæring
Dette er ikke bare teknologi på sitt beste, det er også teknologi på sitt aller mest
spennende.
Samtidig gir ny teknologi og innovasjoner nye muligheter. I dag leverer
vi vann- og renseteknologi til oljeplattformer, skip, sjømatnæringen og
næringsmiddelindustrien. Vi er en avgjørende medspiller for de fleste store norske
eksportindustriene. Og dette er områder vi bare så vidt har begynt å utforske.
Vi tror vannteknologi gir nær sagt uendelige muligheter.
Vannbehandling er i ferd med å bli en av verdens største næringer. Kraftig
befolkningsvekst og betydelige levestandardforbedringer fører til at vannbehovet
er raskt økende. Prognosene indikerer at det stigende globale vannbehovet vil
kreve investeringer i vann- og avløp på nærmere 800 milliarder dollar i året frem
mot 2020. 4 Det er omtrent like mye som man forventer vil bli investert i den
globale offshoreindustrien.
Dette åpner enorme muligheter for norske eksportbedrifter innen vannbehandling
og vannteknologi. Flere er nå i gang med å utforske disse mulighetene. Vi mener at
bare fantasien setter grensene for hva som er mulig å få til.

4 Samsung Economic Research Institute, 2011
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ØKT FORSYNING AV F ISK TIL VERD EN
Fiskeoppdrett vil være et viktig bidrag til å mette verdens voksende befolkning.
Men næringen er ikke fri for utfordringer, blant annet med hensyn til dyrehelse og
begrenset med passende produksjonsområder.
Teknologi for god resirkulering og rensing er avgjørende for å løse utfordringene i
oppdrettsnæringen. Da vil man imøtekomme strenge miljøkrav samtidig som det
er mulig å drive kostnadseffektiv oppdrett utenfor de store havområdene. Dermed
vil også prisen på produktene kunne bli lavere slik at de blir tilgjengelige for en
større del av verdens befolkning, som har stort behov for sunn mat.
Ikke overraskende er det norske selskaper som ligger i front på
teknologiutviklingen innen denne sektoren. Markedet er verdensomspennende
og sterkt voksende.

AQUALYNG - SALTVANN BLIR TIL F ERSKVANN
Å finne en kostnadseffektiv måte å gjøre saltvann til ferskvann vil kanskje være det
største bidraget til å sikre verden tilgang på drikkevann. Norske Aqualyng er i ferd
med å få det til.
Det hele begynte på midten av 90-tallet, da ingeniøren Bjørn Lyng ikke var fornøyd
med kvaliteten på vannet på hotellet familien eide på Kanariøyene. Han bestemte
seg for å se om han ikke kunne gjøre noe med det.
Aqualyng gjør saltvann til ferskvann gjennom en prosess kalt omvendt osmose.
Svært forenklet vil det si at saltvann renner gjennom en membran, og ferskvann
kommer ut på andre siden. Prosessen er energikrevende og Aqualyngs suksess
ligger i at de har utviklet en teknologi for å gjenvinne opptil 98,5 % av energien
som brukes. Dermed reduseres produksjonskostnadene betydelig. Med dagens
teknologi mener Aqualyng å være konkurransedyktige på pris i de fleste markeder
med behov for å få etablert en stabil tilgang til høykvalitets drikkevann. Blant
annet har Aqualyng bygget et anlegg i Kina som skal levere 50 millioner liter
ferskvann i døgnet. Flere prosjekter er på trappene i både Afrika og Asia.

17

EN J O BB FOR F R E M T ID E N
Vannbransjen, både i Norge og internasjonalt, kommer til å trenge mange nye
arbeidstakere i årene som kommer. Svært mange. Derfor vil vi mer enn gjerne ha
deg med på laget.
Vannbransjens vekst gjør at det må investeres betydelige beløp i årene som
kommer. Det dreier seg egentlig om én ting: Å sikre liv og helse gjennom å gi
verdens voksende befolkning tilgang på verdens viktigste ressurs, rent og
trygt vann.
Samtidig ser bransjen stadig nye bruksområder for sin kunnskap og teknologier.
Vannbehandling er i dag viktig på oljeplattformer, skip, i oppdrettsanlegg og i
næringsmiddelindustrien. Og mange nye arenaer vil komme til. Vannbransjen er
på en fantastisk teknologisk reise inn i fremtiden.
Dette er med andre ord en bransje å satse på. Den vil alltid eksistere fordi vann er
en uerstattelig og livsnødvendig ressurs. Og ikke minst, du kan bo og jobbe over
hele Norge. Faktisk kan du bo og jobbe over hele verden. Afrika, New York, Kina
og Singapore – vann er like viktig over alt, fordi dette er et globalt marked. De
som velger seg en karriere innen vann, kan se frem til et yrke som er spennende,
utfordrende og som gir enorme muligheter.
Vi vil gjerne ha deg med på laget, enten du er fagarbeider eller akademiker.
Sammen kan vi løse klodens største utfordring – rent vann til alle.

Y RK E SM U L IG H E T E R IN N E N VAN N B RAN SJ E N
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ingeniører og sivilingeniører
Biolog
Rørlegger
Geolog
Sveiser
Samfunnsplanlegger
Automatiker
Jurist
Økonom
Kundebehandler
Informasjonsmedarbeider
Bygg og anlegg
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VANNE TS H I STO R IE
De tidligste funnene av konstruksjoner for å samle eller lede vann er fra rundt
3000 f.Kr. Da var det sivilisasjonenes vugger, Mesopotamia og Egypt, som ledet an.
I Europa er de tidligste funnene av vannforsyning, baderom og toaletter gjort på
Kreta rundt to tusen år f.Kr.

MJØSAKSJONEN PÅ 70-TALLET
I Norge holdt vår største ferskvannskilde, Mjøsa, på å bli ødelagt. Store mengder
kloakk og avfall fra næringsvirksomhet gikk rett i innsjøen. Resultatet var blant
annet tyfusepidemier på Hamar 1871-1881 og i Gjøvik i 1931. Først på 1970-tallet, da
alarmen virkelig gikk, greide man å få kontroll på utslipp og rensing. Gjennom et
nasjonalt løft og tunge investeringer ble en av landets viktigste vannkilder reddet.

I gresk filosofi og medisin var vannets rolle for folkehelsen anerkjent. Romerne
utviklet svært avanserte systemer for vannforsyning som spredde seg i takt med
nye erobringer. Den lengste romerske akvedukten førte vannet 132 km fra Djebel
Zaghouan til Karthago, i det som i dag er Tunis.
I antikkens Roma hadde rike mennesker rennende vann, toaletter og bad i
hjemmet, mens andre hentet vann i felles fontener og brukte offentlige bad. Etter
Romerrikets fall sto den teknologiske utviklingen på vannfronten nærmest stille i
flere hundre år.
Sterk befolkningsvekst og urbanisering førte i middelalderen til et utall epidemier.
Men det var først utover på 1800-tallet vi virkelig forsto vannets betydning for
sykdommer som kolera, dysenteri, tyfus og diaré.
Vi kan spore de første vannforsyningssystemene i norske byer tilbake til
1600-tallet. Men det var først på siste del av 1800-tallet innlagt vann begynte å bli
vanlig i byene, og vannklosettet fikk først reell utbredelse utover på 1900-tallet.
Uten vannbransjens store teknologiske sprang ville industrialiseringen og den
økonomiske veksten i den vestlige verden på 1900-tallet vært utenkelig.
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OM A KTØRE N E
NORS K VA N N
Norsk Vann er organisasjonen til 360 norske kommuner, kommunalt eide selskaper
og enkelte private andelsvannverk. Totalt er det ca. 1600 vannverk og 2600
renseanlegg i Norge. De omsetter for ca. 10 milliarder kroner i året og sysselsetter
rundt 6000 personer. Norsk Vann arbeider aktivt for å informere om bransjen, drive
kurs og kompetanseutvikling, påvirke regelverk og myndighetsutøvelse, samt
forbedre tjenestene til publikum og sikre rekrutteringen til bransjen.

VA NNK LY N G E N
Vannklyngen er et tverrfaglig nettverk innen vannbehandling lokalisert rundt
Oslofjorden. Klyngen består av ca. 50 bedrifter som har en årlig omsetning på
5,8 milliarder kroner og nærmere 2350 ansatte. Markedet for vannrensing vokser
raskt. For å møte de behovene vi vet vil komme, må det både utvikles ny teknologi,
samtidig som eksisterende løsninger forbedres. Medlemsbedriftene dekker
hele verdikjeden og svært mange teknologier innen vannbehandling. Dette
gjør nettverket unikt og bidrar til utvikling av nye og spennende verdikjeder.
Vannklyngen er organisert som et prosjekt i Arena-programmet, et nasjonalt
klyngeutviklingsprogram i regi av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA.

S M A RT WAT E R C LU ST E R
Smart Water Cluster er en midtnorsk næringsklynge som utvikler løsninger
for vannrensing og vannbehandling for et globalt marked. Klyngen består
av ca. 30 bedrifter som har en årlig omsetning på over to milliarder kroner
og nærmere 1000 ansatte. Klyngens fokusområde og konsept er knyttet til
gjenbruks- og gjenvinningsløsninger innen vann og avløp for mindre og
avgrensede områder, som for eksempel boligfelt, høyhus, skip og hotellområder.
Klyngen samarbeider med regionale og nasjonale undervisnings- og FoUaktører, interesseorganisasjoner, utviklingsselskap, relevante prosjekter og
virkemiddelapparat. Også Smart Water Cluster er organisert som et prosjekt i
Arena-programmet.

I WA NO RG E
International Water Association (IWA) er verdens ledende bransjeorganisasjon
innen vannbehandling. IWA Norge er medlem. Arbeidet ledes av en valgt komite
med representanter fra hele vannbransjen; Anleggseiere, industri, konsulenter,
myndigheter og FoU-aktører. Hovedoppgaven er å motivere fagpersoner til å
engasjere seg i internasjonale saker og arbeid med vann.
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www.no r sk va nn.no

ww w.va nnk lynge n.no

www.sma r t wa t er clust er.no

www.iwa hq.o r g

