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BERGEN 
VANN

‘Med KeyZones kan vi 
behandle data på en enkel 

måte, oppdage feil og 
lekkasjer og ta beslutninger på 

dette’

Sam Alaya, 
ingeniør i Bergen Vann



EnviDan konsernet (startet 1995)

350 ansatte. Ca 600(??) mNOK /år

IT-avd. utvikler løsninger «portal og maskinlæring (AI)» 
til VA-sektoren

EnviDan Norge

30 ansatte 

VA-rådgivning og portalløsninger

EnviDan
EnviDan gruppen  

• 350 VA-rådgivere i Skandinavia. 

• Portal-avd. utvikler IT-verktøy for VA-sektoren

Renseanlegg EnergiIT-verktøyAvløp Vann Klima og overvann Vassdrag



VANNTAP i ‘vanlig norsk’ KOMMUNE

• ~2000 km ledningsnett, 5500 stikk, samt 14.500 innbyggere som forsynes, 2,5 mill m3 produsert
• Vanntapet er rapportert som 40%
• Personforbruket utregnet til 282 liter/person/døgn 

• EnviDans beregninger, personforbruket justert til 140 liter/person/døgn:
• Det totale vanntapet er 62%, tilsvarende 1,53 mill m3/år. Inkluderer alt ikke-fakturert vann
• Det spesifikke, reduserbare, ledningstapet er 18 m3/km ledning/døgn
•  Identifiser de rette (sub)sonene (med KeyZones)  aktivt lekkasjesøk

• Basert på antatt gjennomsnittstrykk og SSB tall:
• Det uunngåelige tapet UARL er 196.000 m3/år
• Det reduserbare tapet utgjør 1,33 mill m³/år, tilsvarende 152 m³/t
• Det reduserbare tapet koster 2,6 kr/m³ ~ 4,0 mill kr/år (marginalkostnad, inkl. avløpsrensing og avløpspumping)



Løpetid

Enkeltlekkasjer som løper lenge har alltid stor innvirkning på lekkasjeandelen, også de små  
Flere smålekkasjer som løper lenge vs få store 

(1,8m3/t ~ 0,5 l/s  16.000 m3 /år    vs 30m3/t ~ 8 l/s   5.000 m3/ 1 uke)



LEKKASJEREDUKSJON

Uunngåelig lekkasjetap

Forsvarlig lekkasjetap

Dagens lekkasjetap

Trykkoptimering

Aktivt lekkasjesøk

Ledningsrenovering og Asset Management

Responstid 
og kvalitet i

bruddreparasjon

KeyZones forbedrer KeyZones forbedrer



DATAKILDER OG OPTIMERING



Kartlag

• Soner
• Alle abonnenter i sonene
• Ledninger
• Instrumentering

• Mengdemålere
• trykk og nivå
• smartmålere



KEYZONES VS. DRIFTSOVERVÅKING
Funksjon KeyZones Driftsovervåking

Måleverdier fra anlegg Timebasert * Øyeblikksbilde

Abonnenter  

Ledningsdata  

Kartbasert overblikk  

Bruke alle typer abonnentsdata
(fra estimert til fjernavlest på timebasis)  

Nattimeflow (bunn opp vannbalanse)  

Totaltap (topp ned vannbalanse)  

Nøkkeltall (KPI) eks. spesifikt ledningstap Mange Få

Rådgivning og statusmøter med 
vanntapsspesialister  

Sikkerhet for korrekte konklusjoner Stor Liten

*(Live 2022)



BRUK ULIKE 
NØKKELTALL

Primært brukes nattime flow i driftsovervåkingen

Man kan bli lurt

Man finner mest store brudd ved å overvåke nattime flow

Med KeyZones kan 
andre typer av tap oppdages, feilkilder 
elimineres og falsk-positive alarmer 
unngås!

CASE 1 



CASE 1 

Ut fra nattimegrafen 
skjer det ikke noe før 
29/10-15

ANVEND ULIKE 
NØKKELTALL



CASE 1 

Basert på totalt tap og 
fysisk tap differens 
starter det 9/10-15

ANVEND ULIKE 
NØKKELTALL



CASE 2 

Juni/juli kontaktet kommunen.
-påkoblet nye abonnenter?
-spyling, annet?
- varslet kommunen om trolig 
begynnende lekkasje, pga
ferieavvikling gikk dessverre til 
brudd over sommeren

KeyZones as a service:
EnviDan overvåker og 
analyserer for flere 
kommuner 



Basert på innlesing av historiske data i KeyZones 
anbefalte EnviDan noen få soner det skulle søkes i 
og hvordan det skulle søkes. 

Uke 10 2020: Etter reparasjon av stengeventilene 
utføres grovlokalisering i sona. Lekkasjen(e) var 
forventet i størrelseorden 30 m3/t. Lekkasjen øke  
fra oktober 2019.

Uke 11 2020: Lekkasjen reparert og vanntapet 
redusert 35m3/t. 

Reduserbart fysisk tap

CASE 3 



Analyse av Kamstrup-
data

• EnviDan lager ukes-rapporter i 
Power-BI for Frederikshavn 
Vann, som de selv ser på. 

• Baseres på data fra Kamstrup

• EnviDan står for analysen og 
presentasjonen, kommunen kan 
selv reagere raskt på feil eller 
spørsmål ved målerdata.

Power BI rapport for kommunen



Dra nytte av de verdifulle dataene – spar vann, tid og penger.



Oppsummering
Ser lekkasjene mye tidligere enn i 
driftskontroll/nattime

Reager raskt og sikkert på 
endringer

Effektiv lekkasjesøking

Unngår falske alarmer og sløsing 
med tid


