
Etatnavn/avdelingsnavn

Smarte Byer og Samfunn



▪ legge til rette for økt samarbeid, involvering og deling 
mellom kommune, næringsliv, akademia og innbyggere. 

▪ legge til rette for forskning, utviklings- og innovasjonsarbeid. 

▪ fremme arbeidet med tjenesteinnovasjon i Molde kommune.

▪ stimulere til eksperimentering, testing og demonstrering av 
ny teknologi, nye tjenester til innbyggerne og nye typer 
forretningsmodeller.

▪ bidra til økt kunnskap og engasjement hos innbyggere på 
bærekraftige valg og løsninger. 

▪ bidra til bærekraftig næringsutvikling og økt sysselsetting. 

▪ bidra til å oppfylle de nasjonale klima- og miljømålene. 

Smart Molde skal;



Hvorfor fokusere på bærekraft, 
samskapning og teknologi

I Norge er vedlikeholdsetterslepet i vann og avløp mange milliarder 
kroner. Vannlekkasjer er sløsing med ressurser og må oppdages og 
repareres så snart som mulig.

I Norge går minst 30% av vannforsyningen bort på grunn av lekkasjer 
(SSB/KOSTRA 2020). Det anslås å koste 3 milliarder kroner i året, en 
regning som innbyggerne tar.

Bærekraftsfylket Møre og Romsdal har definert 1 av sin 6 
satsingsområder til: Smart og bærekraftig VA-sektor



Molde kommune 
gjennomførte vinteren 
2020 en kartlegging av 
112 indikatorer som 
måler hvordan Molde 
ligger an i forhold til 
FNs bærekraftsmål.

Bærekraftshjulet



Smarte vannmålere



Vannmåler AMS Strømmåler
MUC

M-Bus
Radio

Kamstrup 
lev. måler

Embriq
Innsamlings

System
Smarthub/
Quant VEE

Kamstrup lev. utstyr
Embriq drift
Istad eier

-MUC installeres i 
AMS EL målere
-Triangel/innstikk 
antenne
-MUC med SMS 
kommunikasjon 
som alternativ
-Teoretisk kan en 
MUC motta data 
fra 24 målere

Kamstrup
READy

Manager

Kamstrup -
OMNIA 5.8

Dekryptering
Data

Drift Embriq

Norkart
Komtek

Kommunikasjon
krypterte data

Kommunikasjon
Dekrypterte data
api mulig att bestille fra 
Kamstrup

Databruk:
Måling
Avregning
Fakturering
Innkreving

Kamstrup
Water 

Intelligence

Kamstrup OMNIA – Network Manager
Key Management Service
Pairrer Strømmåler og Vannmåler
Kan ta inntil 6 timer før konsentrator sender 
signal til Omnia.
Vannmåler og strømmåler serienummer 
kreves før konfig i Omnia.

Konsentrator

M-Bus
Radio

3G/GPRS/IP

Elhub 
og

Nettselskap

Kvalitetssikring Data

Kamstrup lev. utstyr
Embriq drift
Istad eier

Leak detection

Kommunikasjon
krypterte data

Kommunikasjon
krypterte data

Dataflyt
Kamstrup systemløsning ved å gjenbruke AMS nett

Overføring mulig 
mellom AMS-
måler til AMS-
måler før 
konsentrator 
eller via annen 
abonnents MUC. 

3G/GPRS/IP 
kommunikasjon 

Lekkasjedeteksjon kan 
integreres med READy-systemet 
eller direkte med OMNIA-suiten

-Mulig med ekstern 
antenne med 7,5m 
kabel som flytter 
aksesspunktet for 
antennesignal
-Drive-by mulig

Wireless M-Bus C1 
(EN 13757). Enveis-
kommunikasjon
Rekkevidde:
-100m
-Ekstern antenne
Rekkevidde  ? M

Målet er automatisk 
dataoverføring og helst 
dekryptering i READy. 
/Jon Sund, Kamstrup 

Powercatch adm. system for installasjon

Kommunikasjon
krypterte data

RF konsentrator
-opptil 680 AMS 
målere
-GSM/GPRS/IP
-ekstern antenne 
mulig
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ALD?



Store Data/Smart Data



Metode og analyse



Smart Data - pilot med 
Smarte Vannmålere

Etablert datasjøen –
«Romsdalsvatnet»

«Romsdalsvatnet» skal både ta 
i mot og levere data

Løsningen skal gi bedre kvalitet 
på data og mer automatisering 
av manuelle prosesser



Komtek/Kunde

Testing «Smart Vannmålere»



Komtek/Kunde

Testing «Smart Vannmålere»



10/20/2021

Fremover – mulige (FOU?) prosjekter innenfor vann

• Se sammenhenger mellom 

overflatevann, fremmedvann og drift av 

renseanlegg
• Ofte er det 2 forskjellige seksjoner 

som jobber med overflatevann og 

renseanlegg

• Legg til værmelding fra YR (ekstremvarsel) i 

punktet over og sammen med maskinlæring 

så kan vi jobbe frem muligheter til å varsle 

om mulige problemer i vår infrastruktur.

• Bedre varsling til innbyggere ved 

muligheter for flom

• Innbyggerdialog (få M&R til å være fremst i 

Norge på):

• Innbyggerinvolvering

• Design av nye tjenester basert på ny 

viten gjennom Store Data

• Innbyggerdialog/varsling

• Fremme Bærekraftsfylket M&R



Fremover – mulige (FOU?) prosjekter innenfor vann

20.10.2021
Etatnavn/avdelingsnavn

Smart lekkasjedeteksjon
Ved hjelp av maskinlæring, tilgang til 

sensor data og data fra driftssystemer 

for vann så kan vi utvikle metoder for 

gjøre det mindre kostbart å finne 

lekkasjer, oppdage flere lekkasjer og 

ikke minst redusere kostnadene til 

produksjon av drikkevann.



Ett tett nett er et trygt nett!

Mål
1. Gjøre innbyggerne mer opplyst rundt 

eget vannforbruk og få dette så lavt 

som mulig

2. Få ned lekkasjegraden

3. Kunne «nudge» innbyggerne til å 

forbruke vannet mer fornuftig og på 

riktig tidspunkt

4. Minimere Co2 avtrykket knyttet til 

vedlikehold



Ett tett nett er et trygt nett!

Utfordring
1. Det er for lite data i dag for å drive med 

effektivt lekkasjesøk

a. Det er for få målepunkter (i nettet)

b. Dataen ligger i siloer

2. Den dataen som finnes i dag, er 

vanskelig å bruke

3. Tradisjonelle metoder er tidkrevende 

a. Manuelt søk

b. Vanskelig å oppdage mindre 

lekkasjer

i. Små lekkasjer kan bli dyre over 

tid



Ett tett nett er et trygt nett!

Løsning
1. Samle informasjonen fra de forskjellige kildene 

inn i «Romsdalsvatnet»:

i. IoT

ii. Smarte vannmålere i husstander

iii. Clamp on flow (ultralyd sensorer)

iv. Sone vannmålere

a. Dataen fra forskjellige fagsystemer:

i. Integrasjon og analyse av data på tvers 

av kilder

1. SCADA

2. Sensorer

3. Primayer – Leak Reports

b. Utstyrshistorikk og sannsynlighet for feil 

(materialer, alder, hendelser, 

arbeidsordre++)

i. Statistikk, Maskinlæring

ii. Bruk av treningsdata fra flere 

kommuner samtidig – økt nøyaktighet



Ett tett nett er et trygt nett!

Verdi
Vi snevrer ned søkefelt og går målrettet til 

verks for detaljert søk – identifisere 

lekkasjer raskere

1. Mindre kostbart å oppdage hver 

lekkasje

2. Oppdage flere lekkasjer

• Reduksjon av lekkasjegrad

• Reduserte kostnader til produksjon av 

drikkevann

• Treningsgrunnlag i modellene fra alle 

brukere av løsningen: økt nøyaktiget –

indirekte bruke erfaringene fra alle 

andre brukere



Andre muligheter innenfor Smart Data

20.10.2021
Etatnavn/avdelingsnavn



Ulike sluttbrukere

Skisse av løsning for «smart mobilitet»

Sensorer innenfor 
parkering, 
bevegelse, 
værforhold etc.

Sensornettverk, nettverksserver, sikring av datafangst 
levert av Istad Fiber og Altibox

Analyse, innsikt 
og videre bruk



- Ferdigstille rapport for piloten 
«Smarte Vannmålere» (Q1, 2022)

- Utarbeide veileder for etablering av 
datasjø for kommunene (Q1-Q2-
2022)

- Starte anskaffelse av Datasjø (Store 
Data) (Q1, 2022)

- Starte prosjekt for lekkasjedeteksjon 
(Q2-2022)

- Etablere løsninger for andre 
målområder (se neste slide)

20.10.2021

Veien videre



Gevinster

20.10.2021

Hvorfor satser vi på Smart Data?

• For å kunne drive mer helhetlig og fremsynt planlegging av kommunale aktiviteter

• For å dele data med viktige interessenter - næringslivet, høgskoler, innbyggere og andre offentlige 
organisasjoner

• For å skape rom for nye, uante innovasjoner

• For å møte innbyggernes og næringslivets behov og ønsker på bedre og mer effektive måter

• For å tilrettelegge for implementering av kunstig intelligens fremover

• For å muliggjøre for digital kommunikasjon og samskaping

«Data er gullet vårt»
Datasjø er et sentralt element for å jobbe med bærekraft, samskaping og nye teknologier


