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v/Jon Røstum
dr.ing, sjefstrateg, Volue Infrastructure 

Systematisering av drift og vedlikehold
- bruk av sanntidsdata og litt om behovet for forvaltningsløsning for 
overvannsinfrastruktur 
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Utviklingsprosjekter 

2 - NFR «SPARE». NIVA –ledet prosjekt1 - Innovasjon Norge «DigitalWater»
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Metodikk for bruk av sanntidsdata

4

Sandfang
Overvannsanlegg

Ventiler

Overløp

Vannmåler

• SCADA 
• IoT- sensorer



Gemini LIVE – metodikk for bruk av sanntidsdata

1) Koble til datastrøm

- SCADA
- 4 generasjon sensorer

- Lokale databaser

2) Samle inn og visualisere 
tidsserier

- Koble til ledningsnett

- Vis måling relatert
til komponenter i ledningsnett

3) Avdekk hendelse 
med analyse (ML)

- Identifiser problem

- Industriell AI

Gemini Portal

Gemini Privat

Ulike ML- moduler

Gemini LIVE
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Et mangfold av 
sensorleverandører
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Andre overvannsrelaterte målinger:
• Nedbørmåler
• Regnbed (Hva skal måles?)
• Grønt tak (Hva skal måles?)
• Sandfang («Bærum»)
• Fordrøyningsbasseng
Både offentlige og private overvannsanlegg
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Space for resilience (SPARE) -
how do we plan for stormwater, 

biodiversity and recreation to 
increase urban resilience?

Bakgrunn:

• For lite plass satt av til robuste strukturer for overvann,
biodiversitet og rekreasjon

• Sosio-politiske barrierer og manglende samarbeid på
tvers

Mål

Fremskaffe kunnskap, utvikle løsninger og teste ut
planleggingsmetoder som sikrer en sterle inkludering av
overvann, biodiversitet og rekreasjonsformål i urban
byplanlegging for å lage mer klima-robuste byer

Brukere

Byplanleggere, statsforvaltning, VA- etater, kommuner etc.

Prosjekt eier: NIVA

Prosjektleder: Isabel Seifert-Dähnn, Isabel.Seifert@niva.no

Periode: 2021 - 2025 Prosjekt nummer : 326641

Prosjekt type: Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og
næringsliv

Finansiering fra NFR: 26,7 mill. NOK

Samarbeidspartnere: NIVA, NMBU, Pådriv, Oslo kommune (PBE, BME), Volue, 
Universitetet i København, Asker kommune, Bærum kommune , Lørenskog
kommune

Insert picture

NbS i regnvær Bugnende bed i urbant strøk

BierRekreasjon?
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Overvann inn i Gemini Privat?
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Mange typer kartlag er relevant å se data i forhold til -
avrenningslinjer
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• Datastruktur for dokumentasjon av 
overvannsløsninger

• Foreslåtte datastrukturen oppfyller 
også krav til FDVU (forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling)-
dokumentasjon iht. NS3456.

• Eventuell måling (sensorer) av 
infrastrukturen ved behov (kan være 
aktuelt eventuelt på sikt for 
eventuelle viktige anlegg?)

Klima 2050 rapport om «Datastruktur for dokumentasjon av
naturbaserte løsninger – et verktøy
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Er vi fornøyd med forslag til dokumentasjon? 
Trengs alle parametre? Hva er minimum?
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Entreprenørportal 
- Relevant for rørleggerfirma, entreprenører som bygger anleggene 
og evnt søker
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Entreprenørportal 
- Kartklient for skisse/dokumentasjon av løsning
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Entreprenørportal 
- Kartklient for skisse/dokumentasjon av løsning
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Saksbehandling
- oppgave for vurdering av søknad/sluttdokumentasjon

https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/arbeider-pa-vann-
og-avlopsnettet/overvannshandtering/#gref

https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/arbeider-pa-vann-og-avlopsnettet/overvannshandtering/#gref
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Operatørportal

• Relevant for firma som følger opp anlegg, 
slamsugebiler, leverandør alla Stormaqua 
som vedlikeholder alle Alna regnbed hvert 
5 år og bruker så denne portalen som sitt 
verktøy?

• Sensorbasert varsling? (ref sandfang)
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Tilsyn

• Kommunen kan utføre tilsyn av 
anlegg.

• Risikobasert tilsyn hvor det er 
ekstra viktig at anleggene 
fungerer?

• F.eks: har de asfaltert innkjørsel 
som før hadde permeabelt 
dekke?

• Tilsyn av nyanlegg om det er 
bygget som planlagt?



Nytt anlegg

Tilstand uten 
vedlikehold 

Tid

A
vr

en
n
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g

NB: Det er iallefall ikke bærekraftig dersom en pålegger at det bygges 
mange private overvannsløsninger og disse ikke følges opp med 

vedlikehold!

Alt blir dårligere med tiden - også overvannsløsninger

- Behov for et forvaltningsystem for å følge opp 
overvannsanlegg over tid 
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The end

Jon.Rostum@volue.com

mailto:Jon.rostum@volue.com

