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Alle må ta et 

miljøansvar, og 

Miljøfyrtårn-

sertifiseringen vår 

er et sterkt bidrag til 

å sette en standard i 

bransjen. 

Vi er opptatt av 

kvalitet i alle ledd, 

også i miljøarbeidet.



Global vannmangel

Om mindre enn 10 år vil flere enn 1,8 

milliarder mennesker bo i områder 

med absolutt vannmangel.

I 2030 vil 2/3 av jordas befolkning være 

berørt av vannmangel Over 1/3 del av verdens vannverk 

taper mer enn 40% vann.

Norge har et av Europas høyeste lekkasjetap (vanntap) 

med et snitt på 31 % Ved en rekke vannforsyninger tapes 

40 % eller mer av det rensede drikkevannet på grunn av 

lekkasjer i ledningsnettet. 

(Kilde: Norsk Vann rapport 239/2018 «Beregning av bærekraftig lekkasjenivå»)



Vannkvalitet



• Kortsiktige budsjetter

• Kort levetid på produkter

• Manglende totaloversikt over 
ledningsnettet

• Manglende oversikt over trykk og 
lekkasjer

• Dyre reparasjoner og 
hasteløsninger

• Lite monitorering av vannkvalitet

• Manglende utnyttelse av energi og 
tanker om bærekraft.

• Få kommuner tør å teste ut ny 
teknologi

Problematikken



Så hva kan vi gjøre for å endre 
situasjonen?

• Sette krav til kvalitet, levetid, innovasjon, miljø og bærekraft

• Overvåkning av ledningsnettet

• Smart trykk-kontroll

• Handle effektivt ved lekkasjer

• Overvåkning av vannkvalitet

• Digitalisering og bruk av ny teknologi

• Utnytte energi og overskuddstrykk



Kvalitet og levetid i 
ledningsnettet

✓Krav til sertifikater 

✓Krav til Epoxy belegning og 

GSK-norm

✓Krav til  korrosjonsfrie løsninger

✓Krav til lang levetid og garanti-

tider



Hva mener vi med digitalisering i 
ledningsnettet?

• Innhenting av viktige data

• Hyppighet av fersk informasjon

• Behandling av data og kobling av ulike data

• Hvordan vi kan respondere raskt på data

• Benytte data til å forstå, rapportere, trender.



Overvåkning av ledningsnettet

Overvåkning 
fra skyen

Lekkasjer

Trykk og 
mengde

Trykk-
reguleringVannkvalitet

Egne behov 
og ønsker?



Hvilke parametere bør vi overvåke i 
ledningsnettet?

▪Mengde 

▪ Trykk – lekkasje, vannkvalitet

▪ Turbiditet/klarhet

▪ Fargetall

▪ pH

▪ Temperatur-lekkasje

▪ Ledningsevne/konduktivitet

▪Støy -trykk



Et eksempel:

En norsk kommune hadde en situasjon med 
stillstand i ledningsnettet grunnet 
lekkasjeutbedring. 

Senere ble det foretatt en undersøkelse blant 
beboerne om sykdomsutbrudd (mage/tarm) i 
området som var berørt, sammenlignet med et 
kontrollområde med normalt trykk.

Resultatet viste en signifikant overhyppighet 
av mage/tarminfeksjoner i det utsatte området.



Viktige spørsmål å ta stilling til?

• Hvor ferske data er det behov for?

• Hvordan skal vi drifte teknologien?

• Hvor mange punkter på ledningen har vi behov for å måle?

• Kan vi ha muligheten til å regulere og kommunisere med 
enhetene?



Online overvåkning

• Måleutstyr bedre tilstandsovervåkning

• Enklere å prioritere arbeidsoppgaver

• Effektivt ved nyinstallasjoner

• Online overvåkning av f. eks pH og temperatur gir deg et godt 
bilde av vannkvalitet



Elektrisitet

• Monitoreringsenheter er 
avhengig av strøm

• Batteri logger ikke live-data 

• Store kostnader å være knyttet til 
strømnettet

Turbinteknologi lager energi på stedet



Overvåkning + 
trykkeregulering

= Riktig 
miljøtenkning



…når vi kobler digital overvåkning med 
miljøtenkning og trykk-kontroll….



Smart trykk-kontroll

• Sammenheng mellom trykk, forbruk 

og lekkasjer

• Forbruksbasert trykkontroll

• Kan redusere tap med 20-50%

• Innfør nattsenking eller dynamisk 
trykkstyring

• All form for trykkreduksjon er med på 
forlenge levetiden på ledningen



Vannforbruk- Topper

Hvorfor trykk-kontroll?



Hvorfor trykk-kontroll?
Demografiske endringer

6,7%

Vannforbruk 2018: Veldig varm sommerTeknologiske endringer: Gjennomsnittlig volumforbruk per person



Ulike påvirkningsfaktorer på vannverket ditt

Hvorfor trykk-regulering?



Nattsenking og regulering av trykk

• Minimere lekkasjer

• Forlenge levetid på rør med lavere trykk

= Redusere kostnader



Konklusjonen er:

• Prioritere innovasjonen

• Bruke ressurser på tenke fremover og 
planlegge med ny teknologi 

• Se til andre kommuner 

• Få leverandørene med på laget (uten 
at de leder løpet)

Tørre å ta sjansen for å få gevinst 
på lengre sikt


