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Skal dere bare huske 1 slide i dag........

«Målet er som alltid å levere rent vann til folk og fjord» 

Magnar Sekse, VA-sjef Bergen Vann

DATA PROSESSERING INFORMASJON
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Utfordringer i vannbransjen
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AI/ML
SCADA

Cybersecurity

SDG

IoT

Sensorer

Siloer
Partnerskap

Datasjø
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En løsning på disse utfordringene er 
Digitalisering
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Vannbransjen skal opp og fram! 

IWA, digital modenhets kurve
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Har vi en plan for digitalisering? 

«Data fra styrings- og overvåkingssystemer skal være tilgjengelig i de 
verktøy som brukes av utepersonell, innepersonell og ledelse.» 

Foto: Bergen kommune





10

• Data i siloer forhindrer utnyttelse

• Bærerkaft, klima og kostnader er 
drivere for digitalisering

• Skyløsninger er viktig

• AI/ML er nyttig, men krever gode data

• Digitalisering trenger gode case med 
tidlig nytte

• Vannselskap- leverandør partnerskap 
med fokus på kundens behov

• Organisasjonskultur utgjør både en 
barriere men også en mulighet for en 
digital reise

GWI - trender

Ref: Global Water Intelligence - Digital future (1. mars 2021) 
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Eksempler på sensorer innen VA (driftskontrollsystem + IoT)

Sandfang

Fett og 
oljeutskillere

Overvannsanlegg Ventiler

Overløp

Kummer

Smarte 
vannmålere



Gemini LIVE –
utnyttelse av sanntidsdata

Gemini LIVE

Gemini LIVE
Få tilgang til datakilder

Gemini Water Alert
Avdekk hendelser 
med analyse (ML)

Gemini Portal
Lagring og visualisering av
data i en kontekst
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Gemini LIVE - Demo
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LIVE - Water Alert
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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! 

Tilsvarende for fremmedvann i avløpsnettet: 
– lytt til sanntidsdata!
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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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