
  

VAnnforsk c/o Norsk Vann BA 
Vangsvegen 143, NO-2321 Hamar  Telefon: +47 62 55 30 30 E -post: arnhild.krogh@norskvann.no   
Internett: www.vannforsk.no  

 
 
Årsmøte 2020 
 

ÅRSRAPPORT 2019 
 
VAnnforsk har i 2019 gjennomført Innovasjonskonferansen sammen med Tekna, 
Vannklyngen og Norsk Vann, men ingen høstseminar på grunn av utskiftning av 
sekretariatet.   
 
Om VAnnforsk 
VAnnforsk skal fremme forskning, utvikling og innovasjon i vannbransjen gjennom å: 

• bidra til at forskningsresultatene tas i bruk i vannbransjen  
• arbeide i et helhetsperspektiv og i hele verdikjeden  
• være en møteplass for forskere, rådgivere, teknologileverandører, sluttbrukere og 

andre aktører i vannbransjen  
• formidle informasjon om forskning, utvikling og innovasjon i vannbransjen 
• arbeide for å styrke finansieringsmulighetene for vannbransjen  

 
VAnnforsk er en forening hvor det skapes arenaer og muligheter for samarbeid mellom ulike 
aktører i vannbransjen knyttet til forskning og innovasjon. Gjennom dette stimuleres det til 
økt forskning og utvikling. VAnnforsk har medlemmer fra leverandører, produsenter, 
rådgivere, forskningsmiljøer/-institusjoner, universiteter og vannselskaper/kommuner. 
Således representerer VAnnforsk hele vannbransjen, inkludert FoU-miljøet. Ytterligere 
informasjon finnes på www.vannforsk.no.  
 
Aktiviteter i 2019 
VAnnforsk arbeider etter årlige handlingsplaner vedtatt av VAnnforsks styre og årsmøte. 
 
Det har vært litt mindre aktivitet i 2019 enn planlagt, noe som skyldes utskifting i 
sekretariatet. Norsk Vann fungerer ikke lengre som sekretariat for VAnnforsk og siden 
september 2019 er Alexandra Seidinger sekretær som innleid konsulent. Arbeid med 
nettsiden som ble påbegynt i 2019 ble ferdigstilt i mars 2020. Handlingsplanen for VAnnforsk 
har vært gjennom en revisjon og oppstramming med fokus på hva som skal gjennomføres 
inneværende år.  
 
VAnnforsk ønsket å kartlegge ønsker fra med medlemmene sine og bransjens behov for en 
arena som VAnnforsk. I denne sammenhengen er det gjennomført en spørreundersøkelse 
blant VAnnforsk sine medlemmer. Spørreundersøkelsen skal presenteres på slutten av 
årsmøte sammen med den nye hjemmesiden og de nye funksjonene den har fått. 
 
VAnnforsk er med i programkomiteen for Vannbransjens innovasjonskonferanse som 
arrangeres på våren hvert år. Anne-Marie Bomo representerte VAnnforsk i programkomiteen 
for 2019 konferansen. I programkomiteen for 2020 er det sekretæren Alexandra Seidinger 
som representerer VAnnforsk i programkomiteen. 
 
Høstmøtet ble ikke gjennomført i 2019 pga. pågående utskiftning i VAnnforsk sekretæriatet.  
 
 
Styret            

http://www.vannforsk.no/












Handlingsplan Vannforsk 2020
Nr. Resultatmål Beskrivelse Mål 2020 Handlingsplan 2020 kommentar

- Arbeide opp mot Forskningsrådet, 
Innovasjon Norge, og regionale 
forskingsfond 

- Være i kontinuerlig dialog med NFR 
slik at man får den nødvendige 
oversikten over kommende 
programmer

- Være i dialog om forskningsbehov 
knyttet til vannbransjen

- Arbeide for en helhetlig satsning på 
vannbransjen ved å innarbeide dette i 
de ulike programmene
- Stimulere til økt interesse for og 
tilrettelegge for FoUI innen 
vannbransjen

Dialog med Norsk Vann om FoUI 
rapporteringen i bedreVANN

- Arbeide for å styrke finansieringen 
av vannforskningen

Artikler i Norsk Vanns Vannspeilet og 
tidsskriftet VANN.

- Informasjon til vannbransjen (i 
tillegg til vannforsk.no)

VAnnforsk skal være den foretrukne 
arenaen for 
Teknologiutviklingsnettverket til 
Norsk Vann.

Vurdere å arrangere workshop 
om digitalisering sammen med 
Sintef og Norsk Vann

utsatt til 2021

- Bidra til at forskningsresultatene tas 
i bruk

Samarbeid med klynger i 
vannbransjen

- Informere om teknologiske 
muligheter/state of the art Bedre oversikt over de ulike 

støtteordningene som finnes.

Utarbeide oversikt over de ulike 
finansieringsmulighetene som 
finnes gjennom Innovasjon 
Norge, Regionale forskningsfond 

2
Øke FoUI-aktivitet og 

samarbeid innen 
vannbransjen

1

Synliggjøre FoUI-
behovet innenfor 

vannbransjen ovenfor 
offentlige finansierings-
ordninger og bidra til at 
viktige utfordringer blir 

adressert i relevante 
utlysninger/ 

programbeskrivelser

Arbeide for å fremheve vann- og 
avløpstemaer i programmer og 
utlysninger under utarbeidelse hos 
NFR og RFF og Innovasjon Norge

Norsk Vann og Vannklyngen 
deltar i møte med politisk ledelse 

i HOD i mars for å snakke om 
behovet for å etablere 

Vannbransjens 
Innovasjonsprogram (VIP) 

Ansv. Edvard 
og Ingun

Medarrangør «Vannbransjens 
innovasjonskonferanse»

Delta i program-komiteen. Oslo 
2020. Tekna teknisk arr. 
Arrangere årsmøte i etterkant. 
Vurdere deltagelse for 2021 etter 
årets arrangement Ansv. Ingun og 

Alexandra



- Fokus på synliggjøring av 
sluttbrukers behov

ved seminaret knyttet til IWA 
World Water Congress i 
Københavns

Dialog mellom sluttbruker, leverandør 
og forskere 

ved seminaret knyttet til IWA 
World Water Congress i 

Skape arenaer for etablering av 
prosjektsamarbeid
Samarbeid med andre nettverks-
organisasjoner (WssTP, Smart Water 
Norway)
Synliggjøre VAnnforsk Mer levende nettside Få på plass ny egen webside, 

hosted utenfor NorskVann; 
Oppdatere nettsiden, få på plass 
prosjektoversikt, fremtidige 

 
Alexandra

Verve medlemmer Øke medlemstallet

Ta med medlemmene i oppdatert 
definisjon av Vannforsk sine mål

gjenomføring av workshop for 
revisjon og definisjon av nye mål styret

VAnnforsks utvikling videre Tilby attraktive møteplasser for 
medlemmene

2 medlemsarrangementer årlig;  
årsmøte i forbindelse med 
innovasjonskonferansen i høst;  
seminar med presentasjon av 
FoUI prosjeker ved siden av IWA styret

   
  

styret

3 Styrke VAnnforsk



 
 
 
 
 
Styre i VAnnforsk - valgt av årsmøte 2020-12-17 
 
 
 

Leder og nestleder for styret – valgt for 1 år: 
 
Leder  Edvard Sivertsen, SINTEF Vann og miljø (ny leder) - 1 år 
Nestleder  Sigmund Tøien, Multiconsult (ny nestleder) – 1 år 
 
 

Styrerepresentanter  
 
Representanter fra forskningsinstitusjoner: 
Edvard Sivertsen, SINTEF Vann og miljø (ikke på valg) – 1 år 
Cynthia Halle, NTNU (ny, tidligere vara) – 2 år 
 
Representanter fra VA-selskaper/kommuner og organisasjoner i vann- og avløpssektoren:  
Leif Ydstebø, IVAR (ny, opprinnelig vara) – 2 år 
Marcus Rawcliffe, NRV – (gjenvalg) – 1 år 
 
Representanter for teknikkprodusenter og rådgivere i vann- og avløpssektoren:  
Roger Blekkan, Inrigo AS (ikke på valg) – 1 år  
Sigmund Tøien, Multiconsult (ikke på valg) – 1 år  
 
Uavhengig representant: 
Ingun Tryland, Norsk Vann (ikke på valg) – 1 år 
 
 

Vararepresentanter til styret 
 
For Forskningsinstitusjoner:   Zakhar Maletskyi, NMBU (ny) – 2 år   
For VA-selskaper/kommuner:   Anette Åkerstrøm, VAV (ny) – 2 år  
For Teknikkprodusenter/rådgivere:  Britt Viljugrein, Vannklyngen/Smart Water Norway (ny) – 2 år 
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