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Hvis dere bare skal få med dere en slides - husk denne!

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

Magnar Sekse, VA-sjef Bergen kommune

DATA MASKIN LÆRING INFORMASJON



Tenkte å starte med en legehistorie:
Når vi er til legen/sykehus registreres all historikk…



For VA-infrastrukturen er det 
vi som er «legene», men 
hvordan er våre journaler?

• Gode lednings og driftsdata er vår 
«legejournal» og basert på disse data kan vi 
finne en diagnose

• Først når slike data er på plass kan eventuell 
smarte/avanserte analyser begynne!



Er din kommune flink til å registrere ledningsnettets historikk?





Sanntidsdata- ulike datakilder

Eksisterende og 

nye datakilder

1)Begynn med data dere har (DKS/SCADA) 
2)Fyll på med nye typer data (IoT) ved behov





«Data fra styrings- og overvåkingssystemer 
skal være tilgjengelig i de verktøy som brukes 
i felt for å gi bedre støtte for utepersonell.» 



Gemini LIVE – bruk av sanntidsdata

Koble til datastrøm

- SCADA
- 4 generasjon sensorer

- Lokale databaser

Samle inn og visualisere 
tidsserier

- Koble til ledningsnett

- Vis måling relatert
til komponenter i ledningsnett

Avdekk hendelse 
med analyse (ML)

- Identifiser problem

- Industriell AI

Gemini LIVE

Gemini Portal

Water Alert



Nytten av å ha sanntidsdata tilgjengelig

Relevant også mot VANN-CIM



Demo Gemini LIVE



Enkel og sikker tilgang til data

SCADA system

DKS (Citect, ABB, 

Guard osv) etc

Gemini LIVE

(unik kunde konto)

Cybersecurity:
Moderne overføring av 
data (kryptert)

En veg - data skyves til 
Powel skyen

En dør- lettere å sikre 
(https)

Skysikkerhet –
»forsvar i dybden», 
flere barrierer

Kommunen selv 
bestemmer hva som 
skal vises av data

Bare innsyn- ikke 
styring

SCADA system

IoT



Sensor IoT-node Presentation of real time data

M-Bus NB-IoT



Tilgjengeliggjøring av data fra smarte husvannmålere/industrivannmålere



Eksempel: Hvordan oppdage store og små vannlekkasjer?

Bakgrunns lekkasje Ikke- rapportert lekkasje Rapportert lekkasje





2) Bruke trykk 

sensorer
1) Water alert

Vanntap

Identifisere Lokalisere Reparere
Tid



- Alarm om vannlekkasje på Rubbestadneset
- 10 trykksensorer i sonen analyseres for å finne lokalisering 
- Repareres kl 07.40

Bømlo 27 november 2019

Det handler om å ta de små lekkasjene

før de blir store!
Odd Petter Habbestad, Bømlo Vatn og Avløp



Demo Water alert



Takk for meg! 
Mer info på stand til Powel/Volue

Jon.Rostum@Powel.no

mailto:Jon.Rostum@Powel.no

