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Jon Røstum
dr.ing, sjefstrateg Volue Infrastructure 

Har din kommune en plan for reduksjon av 
fremmedvann? 
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Hva er fremmedvann?

Alt vann som ikke er spillvann som kommer til
renseanlegget f.eks: overvann, drensvann, bekkevann, 
grunnvann, sjøvann, utlekkasje av drikkevann etc.

Spillvann

Ikke spillvann=Fremmedvann

Utlekkasje

Overløp

Avløpsvann i spillvannsnett

Vann till renseanlegg

Referanse: Norsk Vann A 255



Referanse: Norsk Vann A 255 (P110 Svenskt Vatten)
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• Fremmedvann

• Innstrømming av overvann og infiltrasjon (Inflow & infiltration)

• Tillskuddsvann/ekstra vann

• Lekkasjevann

• Uvedkommende vann 

• Uønsket vann

• Parasitterende vann  

Fremmedvann – kjært barn har mange navn
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• Kjelleroversvømmelse

• Kapasitetsproblemer
ledningsnett

• Økt energiforbruk for pumping

• Overløp

• Risiko for spredning av virus og
bakterier i overløp

• Gjødsling av innsjøer og sjø

• Dårlig renseeffekt i RA

• Kjemikalie forbruk i renseanlegg

• Dårlig omdømme

Konsekvenser av fremmedvann
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Husker dere Norsk Vann sin bærekraftsstrategi fra
2017?

Pkt 4.2 Flest mulig virksomheter skal utarbeide en plan for reduksjon av 

fremmedvann innen 2020. For bransjen som helhet skal andelen fremmedvann av 

samlet tilførsel til avløpsrenseanleggene reduseres med 30 % innen 2030.

4.1 Flest mulig virksomheter skal innen 2020 ha utarbeidet en plan for å komme ned 
på en bærekraftig lekkasjeandel fra vannledningsnettet. For bransjen som helhet skal 
lekkasjeandelen av samlet vannproduksjon være mindre enn 20 % innen 2030. 

Vann

Avløp

Status?

Status?
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Er fremmedvann et problem?
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Hvor stor andel fremmedvann er det i avløpssystemet i din 
kommune?

Kilde: Spørreundersøkelse norske kommuner (Volue, 2020) 

De fleste kommunene mente det var for mye fremmedvann, men enkelte 
var usikre på hvor mye det er
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Annika Malm, RISE

Prosjektgruppe

Gilbert Svensson, 
Vattenforum AB

Jon Røstum, Volue

Mathias von
Scherling, RISE/Thyrens

Arbeidsgruppe

Arnhild Krogh - Norsk Vann, Marit Aase – Bergen

Lars Buhler, - Ås,  Vidar Dyrnes – Kritiansund,

Bjørn Rosseland Oslo VAV og Kristin Jensen Sola, Asker
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Varighetskurven forteller oss mye
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Støtteverktøy fra Norsk Vann rapport A255

Regneark 2 – Bærekraftsvurdering

Fremmedvannsmengder

Regneark 1 - Vannbalanse
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Vannbalanse

• Få enkelt oversikt på din 
vannbalanse!

• Få hjelp til å vurdere de ulike
komponentene som inngår i 
fremmedvannet

• Sammenligne seg med andre

• Fastsette størrelser og omfang
på de ulike kilder

• Få en helhetlig forståelse
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• Hvor stort er 
fremmedvannsproblemet?

• (Hva er kostnaden av fremmedvannet)

• Hva koster det å bli kvitt 
fremmedvannet?

• Egenvurdering av bærekraft

Bærekraftsvurdering / tilstandsvurdering
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Vannbalanse inn til renseanlegg
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Fra vannforbruk

Fra annen beregning

Fra innhold av fosfor 
(usikker)

Fra vannforbrukFra vannforbrukFra vannforbrukFra vannforbruk

Resten

Fra arealer og nedbør
Fra vannlekkasje og

annet

Hvor får man data fra?
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• Er det feilkoblet takvann?

• Er det via kummene?

• Er det via ledningene?

• Er det via overløp? (sjø)

Sanntidsdata kan fortelle oss om 
hvem som er syndebukken

Husk: 1,5% ledningsfornyelse er 
ikke svaret hvis vannet kommer 
fra taket! 

Fremmedvann i avløpsnettet – lytt til sanntidsdata!
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Sanntidsdata- ulike datakilder

Eksisterende og 

nye datakilder

1)Begynn med data dere har 
(SCADA)
2)Fyll på med nye typer data (IoT) 
ved behov



Start med å tilgjengeliggjøre sanntidsdata -> Gemini LIVE

Gemini LIVE

Gemini LIVE
Få tilgang til datakilder

Avdekk hendelser 
med analyse (ML) 

Gemini Portal
Lagring og visualisering av
data i en kontekst
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Gemini LIVE – få avløpsdata ut til hele organisasjonen!
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• Deteksjon og lokalisering av
fremmedvann i avløpsnettet ved bruk 
av sanntidsdata

• Metode: Nevrale nett

Det jobbes med modellering av 
fremmedvann (2020)

Øyvind
Reppen
Lunde

Ida Elise 
Grendstad
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Nevrale nett (maskin læring)

Nevralt nettverk

Prediksjon 
vannmengde og 
årsak

Vannmengde

Tidevann

Nedbør

Temperatur
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Case Bergen
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Tidevannspåvirkning

81 % mer vann (mengde ut av sonen) for disse to dagene grunnet tidevann
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Direkte nedbørpåvirkning

151 % mer vann fra14:00 to 23:59 på grunn av nedbør
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Masteroppgave  NTNU 2021

Sander Roald Søvik
Bakgrunn: Grunnkurs python, EIT maskinlæring og 
Hydroinformatikk

Fremmedvannsanalyse vha ML
• Data fra fem forskjellige pumpestasjoner i Bergen.
• Mål: Bruke modellen til å oppdage unormal vannføring
• Nevralt nettverk utviklet for å håndtere tidsserier
• Tar vare på viktig informasjon fra tidligere tidssteg

Model:
• Input: Temperatur, tidevannsnivå, nedbør, sumpnivå, 

time, ukedag og måned fra de 10 siste dagene. 
• Output: Vannføring i pumpestasjonen
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• Se på trender for hver 
enkelt avløpssone som 
i WaterAlert

• Fremmedvann målt i 
forhold til 
tørrværsavrenning 
(antall personer i 
sonen)?

• Egen arbeidspakke i IN 
prosjekt

Til inspirasjon – sone analyser avløp

Fremmedvann
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• Fremmedvann er en utfordring i mange norsk kommuner

• Hver kommune må finne sitt eget bærekraftig fremmedvannsnivå

• Bruk av regnearkene i Norsk Vann rapport A255 vil hjelpe kommunene 
med å få mer kontroll på sitt fremmedvann – men krever innsats!

• Oppdeling i forskjellige komponenter er nødvendig for å finne riktige 
tiltak

• Tilgjengeliggjøring og utnyttelse av sanntidsdata kan fortelle mye om 
fremmedvannsmengdene

• Det er dessverre ingen quick fix når det gjelder fremmedvann!

• Ingen grunn til å vente - husk Norsk Vann sin bærekraftsstrategi! (plan 
innen 2020 og utført innen 2030)

Konklusjoner
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