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Hvem er XYLEM

Who is Xylem?

• Ledende global leverandør av VA teknologier

• Produktportefølje fra ledende varemerker og

løsninger

• CA. 16,800 ansatte globalt

• ~350 lokasjoner

• Representert i 150+ land på 6 kontinenter

• $4.7 milliarder i kombinert salg

LEDER innen VA industriløsninger med GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE

… UNIKT POSISJONERT FOR Å HJELPE VÅRE PARTNERE 

Å LØS VERDENS VANNUTFORDRINGER
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Vi har samlet de ledende løsninger for VA Infrastruktur
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Forsterker XYLEMs tradisjonelle løsningstilbud

Xylem er det nye globale selskapet innen VA infrastrukturløsninger!



Let's Solve Water
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HVORFOR
GJØR VI DET VI GJØR?



Demografiske

endringer

Rask byvekst Miljø Klimendringer

Ressursmangel

Makrotrender

Aldrende Infrastruktur
Norge er «ledende» i Norden på mengde lekkasjer og tapte ressurser!

Sammen kan vi GJØRE en FORSKJELL !
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Changes in 12 years: Water

VA bransjen ligger bak i utviklingen

Endringer gjennom 12 år : VA bransjen

Kilder: NewWorld Capital Partners, US Bureau of Labor Statistics

Hours

Output

Productivity

Endringer i produktivitet per time per sektor

Nonfarm business

IT
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Engroshandel

Transport og Lagertjenester
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Gjennomsnittlig årlig prosentendring

Og det er mulig å gjøre 

store endringer... 

RASKT !

VA er det nye området 

for Banebrytende 

Teknologi (Disruptive 

Technology) 

etter IT
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The Internet of 

Things

Big Data 

Analytikk

Maskinlæring og 

Kunstig intelligens

Hvorfor er det mulig Nå?

1953 2019
$1,000,000,000,000 $1,000

Enorm reduksjon i 

kostnader av 

databehandling



Aldrende Infrastruktur
For å starte å løse utfordringene må man starte med de 

enkleste stegene, og det er å:

• Finne de kritiske lekkasjene
SMART

EFFEKTIVT

RASKT

• Få kontroll på ledningsnettet

Deretter....



Tradisjonelle Teknikker for Lekkasjesøk

De tradisjonelle metoder fungerer best for metalliske rør av små diameter 

• Korrelatorer, bakkemikrofoner, lyttepinner, loggere

• Kan fungere for små rør, men har fysiske begrensninger ift. effektiviteten på

store eller plastiske rørledninger

• Ofte veldig lite effektive og unøyaktige målinger

Til og med denne 

metoden er fortsatt 

brukt!



Tradisjonelle Teknikker for Lekkasjesøk

Mens rørene lekker..

Blir ofte alle ressursene brukt på arbeid som ellers kan gjøres 

mye raskere, smartere, mer effektivt og med høy nøyaktighet.

Det gjelder prioritering og bruk av moderne teknikker!



Steg 1: Finne de kritiske lekkasjene

Erfaringen viser: 

• Største vanntap er på overføringsledningene til 

tross for mindre antall lekkasjer (basert på over 

10,000km data)

• Det er mye større konsekvens av lekkasjer som 

oppstår på overføringsledningene

• «Høy verdi» lekkasjer på overføringsledningene 

som resultat av høyt trykk og større volum i 

lekkasjene

• 75% av lekkasjene kommer ikke til overflaten, så 

det er ikke alltid like enkelt å avdekke lekkasjer på 

overføringsledninger

92%

8%

Antall Lekkasjer

Distribusjonsnett Overføringsledninger

42%

58%

Tapt Vann

Innvendige teknikker er bekreftet å være de mest effektive 

da man kommer direkte til lekkasjen og dermed er ikke 

avhengig av rørmateriale, type og diameter. 



Xylems innvendige lekkasjesøk teknikker: 
SmartBall



Xylems innvendige lekkasjesøk teknikker: 
SmartBall

SmartBall beveger seg fritt i rør med vannflyt i trykksatte vann- og

avløpsrør og hjelper VA-selskaper med:

• Identifisering og lokalisering av Skjulte Lekkasjer og Gasslommer

med høy nøyaktighet

• Kartlegging av rørledning for bekreftelse av beliggenheten

• Måling av Dynamisk Trykk langs ledningen for å avdekke stedvis

blokkeringer og bekrefte høydeforskjell i ledningen

• Avdekke Udokumenterte Rørelementer og endringer i rørtypen. 

• Fleksibel innslusing gjennom 100mm åpning

• Opptil 20km per inspeksjon ila én dag!

• DN200++, alle materialer

• Går gjennom bend og ventiler

Over 

15,000km

Inspisert! 



Xylems innvendige lekkasjesøk teknikker: 
Sahara



Xylems innvendige lekkasjesøk teknikker: 
Sahara

Sahara verktøyet er koblet til inspeksjonsbilen og avdekker i sanntid: 

• Kjente og ukjente lekkasjer på alle rør DN250++

• Nøyaktig lekkasje påvisning

• Rask mobilisering og resultater same dag, opp til 1500m per innslusing

• Video-data hjelper med tilstandsvurdering

• Kartlegging og GIS-bekreftelse

Over 

8,000km

Inspisert! 



Lekkasjesøk - Verktøykasse
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Ingen unnskyldning 

å ikke redusere vanntap!



Steg 2: Få kontroll på ledningsnettet

Digitalisering av ledningsnett et fremtidens løsninger for bedre 

overvåkning av lekkasjer og brudd, gjennom bruk av: 

• Sensor nettverk

• Sanntidsdataoverføring

• Analytikk av store mengder data

• Støtte for smart beslutningstaking

ved hjelp av kunstig intelligens

• Maskinlæring for bedre forutsigbarhet



Xylems løsning: VISENTI

Meget effektiv og velutprøvd løsning for Lekkasjeovervåkning for 

kompleks infrastruktur og isolerte DMA: 

• DN100mm ++, Alle materialer rør (lavere diameter er også mulig, 

men med tettere installasjonsgrad)

• Lav installasjonskostnad vs.akustiske loggere

• Data fra flere sensorer sammen med nettverk informasjon påviser 

lokasjon av lekkasje/brudd med høy nøyaktighet

• 24/7 kontroll, Informasjon om lekkasje/brudd blir sendt til 

operasjonsteam 15min.etter at den har oppstått, døgnet rundt!

• Systemet tar i bruk alle eksisterende sensorer og data fra SCADA



Xylems løsning: VISENTI

Sensorløsning: 

▪ Flytmeter

▪ Trykkstøt sensor – høyfrekvens målinger –

for overvåkning av brudd (1000m)

▪ Hydrofon – for lekkasjeovervåkning (500m)

▪ Vannkvalitetssensor – ny komponent

Fordeler: 

• Mindre tetthet av komponent installasjon

• Enkel installasjon som bruker eksisterende 

infrastruktur

• Kan tilpasses eksisterende sensorer



Xylems løsning: VISENTI

Påvisning av lekkasjer og brudd ved bruk av helhetsløsning: 

▪ Høyfrekvent sensor data overført i sanntid gir grunnlag for: 

▪ Dataintegrering, maskinlæring og analytikk benyttes for avdekking av 

avvik ved å analysere all tilgjengelig data

økning i DMA 
innflyt påvist

Stabilt
kundeforbruk
oppdaget

Økt akustisk
støy detektert

Trykkstøt
oppdaget



Xylems løsning: VISENTI

Brudd overvåkning

Plutselig forbruksaktivitet, noe 
som forårsaker forbigående 
trykkstøt med høy amplitude 
som påvirker rørene

Rørbrudd på grunn 
av høy spenning på 
røret forårsaket av 
raskt økt forbruk



Steg 3: forutse hvor brudd kan oppstå

Dataanalytikk og sensornettverk kan hjelpe å forutse brudd!

Trykkstøt er kjent for å være svært skadelig for eldre rør og ofte forårsaker brudd. 

Årsakene til trykkstøt kan være raske endringer i forbruket, ikke optimale 

pumpeoperasjoner, feil håndtering av ventiler osv. 

Overvåkning av slike trykkstøt og maskinlæring gir mulighet for å avdekke kildene 

til trykkstøt



Takk for din deltakelse!

DENNIS GUBIN

DENNIS.GUBIN@XYLEMINC.COM

MOB.+4795936301

https://www.xylem.com/en-us


