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LEVERANSE FRA PROSJEKTET



Kommentar fra årsmøtet: …….. Norsk Vann skal utarbeide metodikk for hvordan hver 
enkelt virksomhet kan beregne hva som er bærekraftig lekkasjenivå gjennom et 
prosjekt i 2017 - 2018. Målet om maks. 20 % lekkasjeandel innen 2030 er foreløpige 
nasjonale tall for lekkasje, der hver virksomhet må sette mål ut fra sin egen situasjon. 

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.  



Cape Town uten vann - Day Zero - utsatt til 2019

Maks tillatt forbruk 50 l/p d

Bluefield research



THAMES WATER 2017 – BOT FRA OFWAT PGA HØYE LEKKASJER

• £8.5 millioner bot (maksimum) for ikke å 
oppnå lekkasjemål (630 ML/d -> 677 ML/d)

• En serie av brudd på store vannledninger

• OFWAT: “Dette skal ikke belastes
innbyggerne!”

• Varsler økt utskifting av ledningsnettet
(0,19 %  i dag)



VANNBALANSE (IWA)

Liten

Vanntap (CARL)



2 metoder for beregning av vanntap:

Vannbalanse (Topp -> ned)
𝐿𝑒𝑘𝑘𝑎𝑠𝑗𝑒=𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑣𝑎𝑛𝑛 −𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘

Nattforbruk (Bunn -> opp) 
𝐿𝑒𝑘𝑘𝑎𝑠𝑗𝑒=𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑡 𝑛𝑎𝑡𝑡𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘 −𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙𝑡 𝑛𝑎𝑡𝑡𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘



VANNBALANSE

• Grønne felt angis

• Resultatene blir 
dessverre ikke 
bedre enn 
inngangsdataene 
tilsier

• Lastes ned 
sammen med 
rapport



SPESIFIKT VANNFORBRUK – 140 ER TALLET!

“Det er derfor en anbefaling i rapporten om at 
spesifikt vannforbruk settes ned til ca 140 l/pe/d”

Kilde Vannbehandling Distribusjons-
nett
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UTVIKLING AV VANNTAP I NORGE

I Sverige är det ca 20 % (Svenskt Vatten, 2017)

I Danmark < 10%

Kilde: Bedre VA, 2015

Källa: DANVA, Vand i tall, 2016



VANNTAP I EUROPA



VANNTAP I EUROPA 2



LEKKASJER MÅLES BEST I M3/KM/DØGN OG IKKE %!

ILI – m3/km/d ILI – %

Kilde: Analyse av 107 svenske vannverk  (2017)
ILI: Infrastructure Leakage Index



SELL (SUSTAINABLE ECONOMIC LEACKAGE LEVEL)
Uten samfunnskostnader blir dette ELL

Kostnad for å lete  etter 
lekkasjer/forbedre 

ledningsnettet

Personalkostnader

Måleutstyrskostnader

Kostnader for ekstra 
lekkasjereparasjoner

Kostnader for tidligare utskiftning av 
ledninger

Samfunnskostnader

Kostnad ved at lekkasjer 
reduseres

Reduserte lekkasjekostnader

Reduserte kostnader for ny vannkilde

Reduserte akutte reparasjoner

Reduserte reparasjoner pga tidligere 
utskifting

Samfunnskostnader



HVA INNGÅR I SELL?

1. Miljøkostnad for å bruke vann – vi må ta vare på våre vannkilder

2. Goodwill – Hvordan ser innbyggerne på vannverket- “ingen sløsing”

3. Klimaeffekter – hver kWh som anvendes unødvendig har en miljøkostnad (koster i 
tillegg penger)

4. Økt fokus på å redusere lekkasje leder til innovasjon og vekst

5. Robusthet. Aktivt lekkasjesøk gir god oversikt på ledningsnettet i tillegg til 
reduserte lekkasjer. Dette har en effekt på robusthet og trygghet. Økt trygghet 
sparer arbeidsressurser da en ikke behøver å uroe seg. 

6. Helsemessige risiko når nettet er trykkløst, både planlagt og ikke planlagt. (Nytt 
Norsk Vann prosjekt for 2018). 

7. Færre forstyrrelser for innbyggere og trafikk enn når lekkasjer repares ikke-
planlagt



«Vi mister 40 % av vannet på veien fra vannbehandlingsanlegget til 
forbrukerne og slik har vi hatt det i 150 år!"

VA-sjef i norsk kommune

GOODWILL?



SELL/ELL REGNEARK
(lastes ned sammen med rapport)



GRUNNLEGGENDE METODER FOR Å REDUSERE VANNTAP (FARLEY&THROW, 2003)

• ILI = CARL / UARL

Hvor 

• CARL = vannvolumet som tapes 
gjennom brudd- og 
bakgrunnslekkasjer på offentlig 
og privat nett, overløp basseng 
etc. [L/døgn]

• UARL = vanntapet som er 
teknisk umulig å unngå 
uavhengig av økonomiske 
begrensninger [L/døgn]



ELL GØTEBORG ANALYSE AV EFFEKTEN AV ULIKE TILTAK
Mål: 14 m3/km, døgn

Fornyelse? 
Lekkasjesøk, 
reparasjon? 



CASE GØTEBORG

Sonemålinger
(DMA)

Mer 
personell

Fornyelse

Akustiske
loggere

NB: NV>0 , dvs det lønner seg!
NB: Fornyelse av andre grunner!



FRA REGNEARK

Optimalt





INNOVASJONSPROSJEKT STAVANGER KOMMUNE
Identifisere vannlekkasjer raskere ved bruk av eksisterende og nye data

«Vannlekkasje på Madla. Mest sannsynlig i 
Halvdan Svartes gate, eventuelt i Dronnings 

Mauds gate!»





TEKNOLOGI – INNSAMLING AV SANNTIDSDATA I SKY

• Fleksibel, skalerbar og 
sikker plattform 

• Data fra SCADA, IoT 
sensorer, 
kundemeldinger, 
driftshendelser, smarte 
vannmålere

• Data klar for mer 
avanserte analyser 
(ML, KI)

• Visning i kartløsning

On-prem 

Scada Provider

4th

generation 

sensors

IoT Event Hub

Sensor Data

Consumer group 

Sensor Data

Publisher 

API



WATER ALERT
Løsning for å redusere vannlekkasjer gjennom tidlig deteksjon

• Co-creation  prosjekt med Stavanger 
Kommune

• LIVE-kobling mot kundens SCADA-system

• Analysemodell for vannforbruk i 
målesoner basert på maskinlæring

• Alarmer

• Nattforbruk

• Prediksjonsjoner

• Tilgjengelig som egen webapplikasjon 
eller startes fra Gemini Portal



VANNBALANSE - DASHBOARD
Dashbord løsning basert på regnearket til Norsk Vann/IWA



KONKLUSJONER

• Hver kommune må finne sitt eget vanntapsnivå (ELL/SELL)

• Dersom en ikke inkluderer samfunnskonstander blir ELL beregnet

• Bruk av regnearkene i rapporten vil hjelpe vannverkene/kommunene med å få mer 
kontroll på sitt vanntap (ref bærekraftsstrategin).

• Ved bruk av regnearket for å beregne SELL/ELL får vannverkene oversikt over 
hvordan de best kan arbeide med å redusere omfanget av vanntap. 

• Ved angivelse av vanntap er konklusjonen at vanntap målt som m3/km/d er en mye 
bedre indikator enn målt i %.

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

• Ingen grunn til å vente -husk bærekraftsstrategi pkt 4.1 med frist 2020!



KAN VANNBRANSJEN LÆRE NOE AV ØL-BRANSJEN I BELGIA?

• Ville vært krise med 30 % lekkasjer!

• Ledningsbrudd i dagen ville vært bra! 

• Dessverre ingen private stikkledninger…

• ): Vann er for billig!


