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Bakgrunn

ØBergen har hatt en pen forbruksutvikling fra

45 mill m3 i 2001 til 32mill m3 i 2017

Ø2017 forbruket tilsvarer omtrent 32% tap

ØStagnering etter 2017

ØBransjemål (Norsk Vanns bærekraftstrategi): 20% i 2030

Ø8 faste lekkasjesøkere med «alt» utstyr

ØUrealistisk å øke mannskapsmengden

Ø2019: igangsatte vurdering om å finmaske DMA (District Meetering Area)



IWA vannbalanse
(International Water Association)

• Vannbalansemodell som
deler opp total
vannmengde

• Brukes til å kategorisere
vannforbruket

• Bergen Vann har valgt å
følge modellen





• Dele store DMA’er i flere sub-DMA’er ved bruk av
mengdemålere og stengte ventiler



Beslutning om å finmaskemålernettet

• 2019: Nødvendig å ta grep:
• Finmaske målertetthet

• Dele opp DMA i subDMA
• Beholde historikk
• Ikke endre forsyningsvei
• Systematisk bruk av kriterier i

utvelgelse
• Hensynta tilgang på strøm og

kommunikasjon

• Anskaffe programvaren KeyZones fra EnviDan
• Basert på IWA vannbalanse
• Dataanalyse
• Beslutningsstøtte
• For soneledelse og lekkasjesøkere



Soneinndeling i Bergen

Kommunen er delt inn i 4 driftssoner:
Nord, Sentrum, Sør og Vest

Sone Sum BOSATTE
Nord 53.610
Sentr 76.499
Sør 85.694
Vest 59.685
SUM 280.000



Valg av første sone

• Sone Nord ble valgt som første sone fordi:
• Høyt vanntap
• Vanskelig sone

• Store DMAer
• Mye plastledninger
• Mange trykkreduksjonsventiler

• Dyrt vann (pumpeenergi)

MNF –Minimum Nattforbruk

Relativt liten endring 2011-2019
• Markant nedgang 2019-2021
• Økning vinteren 2021



Prosjektgjennomføring i sone Nord
vinteren 2019

Ø Detaljert DMA analyse
Ø Etablerte eget prosjektteam vannmålere

• Prosjektingeniør
• Lekkasjesøker
• Soneledelse
• Elektro/automasjon

Ø Målerinstallasjon

Ø Prosjekt KeyZones
• Dataflyt
• Skyløsning (Bergenssjø)
• En del barnesykdommer/utfordringer



12 DMA 59 Sub_DMA
≈x 5

Basseng

Overføringsledning

Boligområder

Industriområder



Prosjektgjennomføring og -erfaringer fra sone Nord

Ø Vinter 2019: DMA design
Ø Vår 2019: prosjektering 32 nye målere
Ø Sommer 2019: første måler monteres
Ø Høsten 2020: siste måler montert
Ø Høsten 2020: feilretting

Ø Opprinnelig plan: èn måler pr uke
Ø Realitet: èn måler hver 3. uke
Ø Hver av de 32 i grunnen et eget prosjekt
Ø Mange ulike utfordringer:



Graving på private
eiendommer.

Ivareta private eiendommer og tilbakeføre områdene til
opprinnelig stand.

Vi måtte legge ut matter for å redusere skadene på
golfbanen. Vi fikk låne 4-hjuling med henger for å frakte deler
og utstyr til grøftekanten. Kompensasjon ble gitt til
golfklubben for innkjøp av gressmatter og gartnertjenester.



Defekte ventiler på
nettet

Viktig med tidlig prøvestenging for å synligjøre omfanget av
vannavslagene og eventuelt avdekke behov for oppgradering
av eksisterende infrastruktur.

I dette tilfellet oppgraderte vi nettet med 2 nye kombikryss
da nærliggende ventiler ikke stengte.



Høy grunnvannstand

På denne adressen sto
grunnvannet ca 1 meter over
vannledningen. Selv med 3
lensepumper var tilsiget så stort
at det ikke var gjennomførbart
med vannmåler- installasjon

I noen tilfeller må vi flytte
gravested og installere flere
målere for å oppnå prosjektert
sub-sonering.

Økt kost i forbindelse med
«bomgraving» og installasjon av
ekstra vannmålere.



Tele i bakken

Store utfordringer på vinterhalvåret. Ca 100 cm tele i bakken. Vi
kunne ikke meisle på grunn av mye infrastruktur i området.
(fiberkabler er spesielt utsatt)
For å opprettholde fremdriften i prosjektet ble løsningen å leie
inn varmekabler og isolasjonsmatter. Det hadde god effekt men
ble noe mer kostbart.



Andre
praktiske
utfordringer:

Eksisterende kabler i grunn. Ofte lagt i samme trase
som vannledning.

Mangelfull data i VA-kart. (Feil rørmateriell,
dimensjon og trase)

Grunnfjell. Utfordrende å pigge flatt fjell.

Tilgang til strømforsyning.

Installasjon av vannmåler på store ledninger>DN300
medfører ofte store vannavslag.

Urbane områder med omfattende trafikkavvikling.



Prosjektgjennomføring sone Syd

Ø Opprettholde prosjektmomentet i
organisasjonen

Ø Behov for tettere oppfølging.
Ø Sjekklister og ansvarlige personer ble

strammet opp

Ø DMA design pågikk delvis parallelt med
Nord

Ø Høst 2020/vinter 2021 detaljprosjektering
Ø Mars 2021: Første av 49 målere montert
Ø September 2021: 20 målere montert

Definert kum-design
Bestilt og mottatt Vannmåler, rørdeler og kum
Identifisert strømkilde til vannmåler
Strømforsyning søkt og godkjent (Eier av strømnett)
Geomatikk-Nærliggende infrastruktur og Kabelpåvisning
Nøyaktig plassering av vannmåler besluttet
Arbeidsvarsling søkt og godkjent
Behov for manuell dirigering
Evt. avklaring med privat grunneier ifbm graving
Vannavslag og prøvestenging
Deler montert i kum
Graving-grunnarbeid/asfaltering/kabeltrase
El-skap bygget
El-skap montert i felt
Kobling av vannmåler til strøm (BKK)
Kommunikasjon med scada-system (Cactus)
Innmåling av kum og kabeltrase
Prosjektoppfølging, rapportering og økonomi kontroll

Revidert sjekkliste:



19 DMA 66 Sub_DMA
≈x 3

Boligområder

Industriområder

+ 49 nye målere

PE 1000 - 5000
L 10 km - 50 km
A 1 km2 - 5 km2



Installasjon på
asbestrør

Økt omfang relatert til gravearbeid og større trafikkavvikling på grunn av
lengre grøfter når vi arbeider på asbest. I dette tilfellet måtte veien
stenges for å ta hensyn til trafikkavviklingen.

Nøye planlegging i forbindelse med HMS-krav for arbeid på asbestrør. Det
er viktig at alle involverte har nødvendig kurs, verneutstyr og
kompetanse.



• Antatt redusert stykk-kost, men:
• Fleste vannmålere monteres nå på 300mm

ledninger.
• Abonnenthensyn gjør at vannsperringer må

gjøres natt
• Gravejobbene mer kompliserte. Infrastruktur

i grunnen. Mer trafikk
• Sikring av myke trafikanter
• 30% prisøkning deler
• Ny elektro entreprenør. Ikke samme

erfaringsoverføring
• Ca 10% av målerne monteres på

eternittasbestrør; må fjerne hele lengder

Ø Nå: èn måler hver uke
Ø 20 av 49 målere montert
Ø Høster av erfaringene fra sone

Nord
Ø Et fastere prosjektteam
Ø Strammere plan og sjekkliste
Ø Utfordringer
Ø Mer komplisert infrastruktur i

bakken
Ø Mer trafikk

Prosjekterfaring sone Syd



• Valg av dataanalyseverktøy og importering av data









• Valg av parameter som passer for Bergen





Nattforbruk i sone Nord (MNF – Minimum Nattforbruk)

Synkende MNF
Fortsatt stort potensiale
Periodevise målerutfall

Bruddutbedring
Febr-April 2021

Reduserbar tap

Reelt forbruk

Uungåelig tap

Innfasing av målere
Synkende MNF

Kraftig lekkasjeøkning
Jan-febr 2021



Økonomi

Nord
Ø 32 målere. 12->59 DMA
Ø Budsjett: 6,5 millioner Kr
Ø Regnskap=budsjett

Syd
Ø 49 målere. 19->66 DMA
Ø Budsjett: 8,1 millioner Kr
Ø Prognose: +15%
Ø Årsak:

• Fleste vannmålere på 300mm ledninger.
• Nattarbeid pga abonnenthensyn
• Gravejobbene mer kompliserte
• Sikring av myke trafikanter
• 30% prisøkning deler
• Ny elektro entreprenør gav ikke samme

erfaringsoverføring
• Generelt mer komplisert infrastruktur i grunnen. Mer

trafikkerte veier.
• Ca 10% av målerne monteres på asbestrør; må fjerne

hele lengder



Veien videre

Vest og sentrum
• Omfang ikke avklart enda



Oppsummering

Ø 20% lekkasje i 2030 forutsetter betydelig innsats
Ø Investering i infrastruktur
Ø Stort antall målere krever egen prosjektgruppe

Ø ressurs- og tidskrevende

Ø Analyseverktøy
Ø Målerdatainnsamling må ikke undervurderes

Ø Opplæringsbehov
Ø Avgjørende å få operatørene engasjert og

motivert til å ta utstyret i bruk

Ø En maraton som krever utholdenhet og lojalitet til
strategien



Takk for
oppmerksomheten!


