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Sirkulær  
disponering  

av vann 
–  VANN SOM RESSURS

UTDANNING INNEN:

– LOKAL OVERVANN-
DISPONERING

– SIRKULÆR VA-TEKNIKK

WWW & CE  
– Management and technologies  
of Water, Wastewater, Waste and 

circular Economy  
– er et internasjonalt prosjekt  

innen bærekraftig håndtering av vann. 

Nordisk håndverksforum leder 
den norske delen av prosjektet, 

der Vea er deltaker.

Norges grønne fagskole – Vea
 vea-fs.no

Utdanningen er utviklet som en del av et internasjonalt prosjekt i samarbeid med:

Nordisk  
Håndverksforum 

Vi har integrert 7 av FNs 17 bærekrafts-
mål i våre utdanningstilbud.  Vi skal ut-
danne dyktige, ettertraktede og miljø-
bevisste yrkesutøvere innen grønne yrkesfag.



● øke bransjens konkurransefortrinn med  
 kompetanse på sirkulær vanndisponering.

Studiets emner 
●  Sirkulær disponering av vann
●  Tiltak, funksjon og virkemåte for bærekraftig  
 vanndisponering
● Vann- og avløpsteknikk  
● Vanndisponering i egen bransje;
 – fordypning gjennom praksis

Som student får du mulighet til å ta ADK1-  
eksamen, da denne er knyttet mot emnet 
vann- og avløpsteknikk.   
Opptakskrav 
Fagbrev som: ● Anleggsgartner
  ● Anleggsmaskinfører
  ● Anleggsrørlegger
  ● Vei- og anleggsfagarbeider
Svennebrev   ● Rørlegger 
eller  ● Realkompetansevurdering 

Fagskolestudiet «Sirkulær  
disponering av vann – vann som 
ressurs» er en høyere yrkesfaglig 
utdanning
Utdanningen gir deg kompetanse til å utøve 
sirkulær vannhåndtering innen egen bransje. 
Tverrfaglig samarbeid er viktig ved planlegging 
og utførelse av sirkulær vannhåndtering. 

Vann fra nedbørsperiodene og gjenbruk av vann 
fra husholdningene, representerer en ressurs 
som i dag er lite utnyttet. 

Belastningen på eksisterende avløpsnett er stor.
Nett og rensetiltak har ikke kapasitet til å  
håndtere dagens og fremtidens belastninger. 
Ledningsbrudd og oversvømmelser fører til 
store samfunnsutfordringer og kostnader. 

Smart bruk av vann  som løsning for fremtiden

KORT OPPSUMMERT 
– deltidsstudium  
 over 1 år 
– nettbasert med samlinger 
 à 3 dager 
– 30 studiepoeng
 

For søknadsskjema og  
detaljert informasjon:  
vea-fs.no

«Både NHOs  
kompetansebarometer 

og BNLs fremtids-
barometer viser at 
det er behov for 

kompetanse innen 
kommunalteknikk og VA 
nå og i kommende år.

Dette gjelder både 
på fagskolenivå og 

bachelornivå.» 
THOMAS NORLAND 

kompetansesjef EBA

De aktuelle bransjene må i større grad utøve 
yrket slik at de tar bedre vare på vannressursene, 
ved gjenbruk og disponering av blant annet spill-
vann og overvann.

Målet med utdanningen er å

●  øke de aktuelle bransjenes forståelse for  
 tverrfaglig samarbeid rundt vanndisponerings-
 tiltak, og dermed sikre funksjon og kvalitet i    
 tiltakene. 

● øke kompetansen rundt sirkulær vann-
 disponering og gjennom det bidra til FNs   
 bærekraftsmål 6; Halvere andelen ubehandlet   
 spillvann og øke andelen gjenvinning og trygg  
 ombruk av vann, samt bedre utnyttelsen av   
 vann i alle sektorer.


