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Hvorfor digitalisering? 
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• Klimaeffekter gjør at systemene vil utsettes for hyppigere og uventede ekstreme hendelser. 
Digitale systemer vil bidra til hurtigere og mer effektiv drift av systemene under slike forhold, 
og på den måten redusere skadepotensialet.  

• Det vil etter hvert komme tusenvis av systemer for håndtering av overvann som vil ha behov 
for overvåkning, tilsyn, drift, vedlikehold

• Når bør man gjennomføre drift på anlegget?

• Når bør man gjennomføre større vedlikeholdsoppgaver? 

• Hvor mye vil vedlikehold av en kommune sine overvannsanlegg forventes å koste iløpet av de 
neste 10-20 årene? 

• Digitalisering er en overordnet prosess som benytter seg av mange tilnærminger og teknologier 
for å få mer konkret og riktig informasjon til rett tid, på en enklere, mer effektiv og billigere 
måte.    



Digitalisering er en helhetlig tilnærming for  å 
få bedre kontroll på overvannsløsningene 

Teknologi for et bedre samfunn

Sensorer      Kommunikasjonsløsninger Dataoverføring og –lagring                     Datahåndtering/Analyse/forståelse



Digitalisering handler om å få 'orden' ut av 'rot'
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Eks. på prosessering:
- Hydrologisk/hydraulisk modellering
- Maskinlæring



Smarte byer og kommuner i Norge - en kartlegging 
(2019) av 
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET

• En definisjon * på en smart by er at dette er en by som: 
«Bruker digital teknologi til å gjøre byene til bedre steder å leve, 
bo og arbeide i. Smartby-initiativer har som mål å forbedre
offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet, utnytte felles 
ressurser optimalt, øke byenes produktivitet, og å redusere 
klima- og miljøproblemer i byene.».

• NBS løsninger i seg selv, og i enda større grad digitaliserte NBS 
løsninger, vil bidra til mer optimal utnyttelse av ressurser, og vil 
bidra til å redusere klima- og miljøproblemer 
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*Digital agenda for Norge – IKT, Meld. St. 27 (2015-2016)
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Eksempel på smart by konseptet – Smart City 
Vestfold konsortiet – helhetlig IoT løsning



Smart City Vestfold

• Prosjektet er ment å legge til rette for digitalisering i alle sektorer som kan dra nytte av det. I 
Horten kommune startet arbeidet gjennom VA-sektoren. 

• Det har ila. de siste årene dukket opp forbrukerteknologi (hyllevare) som kan benyttes på tvers 
mellom fagområdene innenfor en kommune slik at andre områder enn vann og avløp også kan 
inngå i prosjektet. 

• Planen tar sikte på å lage et gjennomgående system for digitalisering av VA-nettet 
• Sensorer av forskjellige typer, både vann og avløp 

• Sambandsløsning, batteridrift med lang levetid (min. 5 år), 

• Plattform for datahåndtering, skyløsning eller andre relevante løsninger 

• Integrasjoner mot spesifikke applikasjoner

• Drift av overvannsløsninger
• Effektivisere drift

• Kostnadseffektivt
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Digital Water 
City – Norway 
prosjektet
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Digital Water City (DWC) – EU prosjekt
• 2019-2022

• 24 partnere – 5 pilotbyer: København, Berlin, Paris, Milano, Sofia

• Hensikt:
• Skape koblinger mellom den fysiske og digitale verden

• Teste ut ulike teknologier

• Fokusområder:
• Grunnvann og drikkevannsuttak

• Overvannsnett og avløpsnett

• Avløpsrenseanlegg og gjenbruk

• Overvann
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DWC-Norway
• Forskningsrådet gjennomførte i 2019 en utlysning av forsterkningsmidler for å øke 

samfunnseffekten i Norge fra pågående Horisont 2020-prosjekter. 

• SINTEF en av partnerne i EU prosjektet DWC. Søkte derfor om forsterkningsmidler. 

• Et av prosjektene som fikk midler var «Digital Water City in Norway» med SINTEF og 
Volue. Norsk Vann bidrar i prosjektet.  

• Midlene skal brukes til å undersøke tilstanden mhp digitalisering av vannsektoren i Norge, 
og (hvis relevant) koble resultater fra EU prosjektet til behov i Norge.

• I prosjektet gjennomføres det flere digitale workshop med følgende mål: 
• Workshop #1: Identifisere utfordringer og behov i bransjen – Gjennomført før sommeren. Deltagere (nesten 

200 stk) fikk mulighet til å gi input mhp utfordringer og behov i bransjen

• Workshop #2 ++: koble behov (identifisert i WS1) mot løsninger - Flere mindre workshops skal organiseres 
mot slutten av 2021 og utover våren 2022.
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Utfordringer i 
bransjen –
resultater
workshop 1
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Hva legger du i begrepet digitalisering og 
digitale løsninger (relatert til VA-sektoren)?
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Vil digitalisering være viktig for å møte 
framtidens utfordringer?
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• Den digitale revolusjon (modellering, sensorer, kommunikasjon, IoT, sanntidsdata, styring, maskinlæring, AI etc.) 
vil være viktig for at vannbransjen skal møte framtidens utfordringer på en bærekraftig måte. Men hvor viktig 
synes aktører i bransjen at digitalisering vil være?

• 25 % av respondentene svarte at de anser digitalisering som noe viktig

• 75 % anser digitalisering som svært viktig for bransjen 

• Det viser at bransjen er foroverlent og åpen når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og nye metoder, Det er positivt 
at bransjen som helhet ser behovet for å teste ut og implementere digitale løsninger for å bistå i å løse framtidens 
utfordringer.  



På en skala fra 1 til 10, hvor digital moden (hvor 
langt man har kommet innen digitalisering) mener 
aktører at deres organisasjon er?

• Følger normalfordeling 
forskjøvet til venstre

• Noen er helt i 
startgropen, noen har 
kommet langt

• Aktørene mener at 
digitalisering er viktig 
(Motivasjon). De sier 
også her at det er stort 
potensial for forbedring 
(Behov) -> Det ligger til 
rette for at sektoren kan 
og bør ta store steg de 
neste årene

Teknologi for et bedre samfunn
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Hva anser aktører som de største utfordringene i vannbransjen som smarte 
digitale løsninger kan bidra til å løse?  
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Relevant for overvannshåndtering: 

• Øke forståelsen av hvordan 
systemene fungerer

• Effektivisere og optimalisere 
systemene

• Bærekraftig utvikling av bransjen 
(bedre helhetlig håndtering av 
overvannet)

• Redusere fremmedvann 
(reduksjon av blant annet 
overvann i fellesledninger)
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Hva anser aktørene som de største utfordringene og barrierene for å 
implementere smarte digitale løsninger i større grad i VA-sektoren? 

Teknologi for et bedre samfunn

• Hva er det som begrenser 
at digitale løsninger ikke 
implementeres i større 
grad?

• Tre overordnede tema går 
igjen:

1. (Manglende) 
kompetanse/kunnskap/ 
informasjon

2. Systemløsninger 
(usikkerhet)

3. (Utfordringer i) 
organisasjon og prosesser
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Hva skal til for at nye smarte digitale 
løsninger skal bli implementert i større grad 
enn det gjøres idag? 

For NBS systemer:
- økt kompetanse rundt NBS systemer
- det er behov for pilot studier for å vise 
faktisk verdi og funksjon av løsningene. 

Usikkerhet knyttet til full implementering av 
NBS løsninger. Pilotstudier vil bidra til å øke 
tilliten til NBS

Teknologi for et bedre samfunn
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Behov og krav i 
bransjen
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Hva mener bransjen det er størst behov for å overvåke på et overordnet nivå 
(hele VA syklusen)? 
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Relevant for NBS:

• Vannkvalitet

• Hydrauliske 
parametere

• Miljøpåvirkning

Gir en pekepinn på 
hvor bransjen bør 
sette inn ressurser og 
fokusere
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Hvilke smarte digitale løsninger anses som de 
viktigste for VA-sektoren for å møte 
framtidens utfordringer? 
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• IoT: helhetlig digitalt system for 
overvåkning, kontroll, alarm, 
analyse, visualisering.

• Sensorer, beslutningsstøtte bør 
inngå som en del av et helhetlig IoT 
system. 

• Smart City Vestfold et eksempel på 
en helhetlig tilnærming til et IoT 
system
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IT-sikkerhet og andre
risikoelementer
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Hva anser du som de største risikoene ved bruk av smarte digitale løsninger? 
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Hva skal til for at nye smarte digitale løsninger skal bli implementert i større 
grad enn det gjøres idag? - Konklusjon
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• Flere pilotprosjekter! Teste ut metoder/teknologier -> Dette vil bidra til øke tilliten til 
digitale løsninger i overvannshåndteringen
• Pilotene må vise til høy IKT sikkerhet, og robuste og kvalitetssikrede data

• Sammenstille data fra flere kilder på en god måte – bedre IoT/system løsninger
• Mange piloter allerede i gang flere steder i Norge (eks. Smart City Vestfold, men også mange 

mindre kommuner som tester ut og kjører IoT systemer)  



Teknologi for et 
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