
FDV VA drift 

Behov og bruksområder 



03.06.2008 

Behov 
• Krav til dokumentasjon fra myndighet: 

– Miljødirektoratet 
– Fylkesmannen 
– Mattilsynet 
– Arbeidstilsynet 

• Dokumentere kvaliteten på eget arbeid. 
• Holde oversikt over alle pågående og planlagte 

arbeidsoppgaver. 
• Rapporter og statistikk for en optimal drift 
 

 
 

 



03.06.2008 

Hva bruker vi dette til i dag 
• Planlegge vedlikeholdsoppgaver, årsplan. 

– Faste driftsoppgaver, vann avløp og bygg 
– Faste oppgaver innenfor HMS 

• Dokumentere utførte vedlikeholdsoppgaver. 
• Registrere hendelser og avvik fra drifta og 

beredskapsvakt. 
• Lage arbeidsordrer fra: 

– Vaktrapport 
– Hendelser / Avvik 
– Kundehenvendelser ( eks.meld inn feil, mail eller tlf). 



03.06.2008 

Hva bruker vi dette til i dag 
• Driftsrapportering. 

– Vannprøvetaking 
– Avløpsprøvetaking 
– Tilstandsrapportering 

• Nødstrømsanlegg 
• UV anlegg 
• El. Installasjoner 
• Pumpestasjoner på vann og avløp 
• Renseanlegg, slamaskillere, sandfang VA 
• Ledningsanlegg. ( Lekkasjekontroll, spylinger VA ) 
• Bygg 



03.06.2008 

Hva bruker vi dette til i dag 
• Objektregistrering 

– Vannkilder 
– Vannverk 
– Avløpsrenseanlegg 
– Pumpestasjoner 
– Trykkreduksjonsanlegg 
– Høydebasseng 
– Slamavskillere og regulatorer 
– Vannmengdemålere 

• FDV lar seg lett tilpasse ulike behov 
– God sporbarhet og lav brukerterskel. 
 

 



03.06.2008 

Områder som ikke løses i FDV i dag 
• Ingen god databaseløsning på dokumentasjon som: 

– Driftsinstrukser, flytskjema, FDV dokumentasjon fra 
leverandører på utstyr etc 

– Innhenting av data fra andre system som:  
• Rettesnora eks. link i FDV mot rettesnora 
• Server ROR IKT ( ikke tilgjengelig utenfor MK nett) W disk 
• Driftskontroll IPJ 
• VA gemini ( kartverk) All objektregistrering på ledningsnett og info 

om abonnenter og tegninger ( Bra.arkiv) 

 



03.06.2008 

Praktisk bruk  av FDV 
• Oppbygging 

– FDV områder 
• Hovedobjekter. Eks. vannverk, pumpestasjon,vannkilde 

– Sted 
• Plassering i bygget. Eks. råvannsinntak, klordos, filteranlegg 

– IK Områder (Objekt) 
– Punktbibliotek 
– Elektroniske skjema 
– Brukerstyring og sikkerhet. 
– Hendelser, avvik og arb.ordrer 
– Rapporter 

 
 

https://fdv-systemer.no/v1/grunndata/fdvomraader
https://fdv-systemer.no/v1/grunndata/iksteder
https://fdv-systemer.no/v1/grunndata/ikomraader
https://fdv-systemer.no/v1/grunndata/punktbibliotek
https://fdv-systemer.no/v1/grunndata/skjema
https://fdv-systemer.no/v1/grunndata/hendelser/42188/edit?omrade=-1&sted=-1&state=%257b%2522Omrade%2522%253a-1%252c%2522Sted%2522%253a-1%257d


Oversiktsbilde 
vedlikeholdspunkt 



Kontrollrutiner, kvitterte oppgaver og aktive 
arb.ordrer  



Registrering avvik og hendelser 
Aktive og lukkede 



Vaktrapport 
Aktive og lukkede 



Logg - Reg.av utførte 
vedlikeholdsoppgaver 



Rapport 
Restanseliste 



Årsrapport beredskap 
FDV-område IK Område Antall Medgått tid
Vann Kilde 5 8
Vann Trykkreduksjon 1 1
Vann Vannbehandling 48 150,75
Vann Ledningsnett 27 47
Vann Pumpestasjoner 27 74
Vann Høydebasseng 14 23,5
Vann Midlertidig vannforsyning 15 63,5
Vann Krise- og nødvann 2 2
Vann Vannmålere 2 2
Vann Lekkasje/Brudd 11 30,5

Totalt 152 402,25

Avløp Ledningsnett 7 21
Avløp Renseanlegg 58 115,5
Avløp Virvel/overløp 2 3
Avløp Kummer 1 15
Avløp Pumpestasjoner 78 138,5

Totalt 146 293

Aktivitet  for beredskapsvakt 2014
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