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Godt Vann Drammensregionen (GVD) 

Samarbeide mellom 9 kommuner 

 

171.000 innbyggere 

156.000 har kommunalt vann 

 

 10+ vannbehandlingsanlegg 

 1265 km vannledning 

 

 22,4 mill. m3 vann/år 

 Bruttovannforbruk = 320 l/p/d 

 Spesifikt forbruk = 130 l/p/d 

 45% lekkasje +5/-8 % 



 GVD - Felles hovedplan 2010 (Vann & avløp) 

Vann på avveie 
 

Vann 
1. Lekkasjekontroll 
2. Fornyelse av vannledninger 
3. Vannmålere til alle 
Avløp 
1. Mindre avløpsanlegg og  

fremføring av ledninger til områder med 
dårlige private løsninger 

2. Tap fra avløpsnettet 
3. Kum inspeksjon 
4. Klimatilpasning og flom 
Annet 
 Dam sikring (Felles VTA),  
 Informasjon & GIS 
 Modellering, Slokkevann  
 Normer, Gebyr & Avtalevilkår 
 Rekrutering 

 
 



Nettinspeksjon ( Kuminspeksjon ) 

På GVDs programstyremøte februar 2017 punkt: 21/17 ble det besluttet å opprette en 

stilling som Nettinspektør. 

 

Målet med nettinspktøren er: 

 

• å høyne kvaliteten i VA-GIS systemene, således at vi opplever at det er færre feil og 

mere informasjon å hent ut va VA-GIS systemene.  

 

• å registrere feil og problemer på kummer i nettet, for å kunne klassifisere kummene 

for fremtidig vedlikehold. 

 

 



Nettinspeksjon - datainnsamling 
Oppgave: 

Klassifisere kummers tilstand 

 

• Kontrollere og eventuelt 

korrigere x, y og z 
 

• Kontrollere og eventuelt 

korrigere feil i egenskaper 
er år angitt?  

er stige registrert? 

 

• Kartlegge feil 
Løs / defekt stige,  

Forskyvninger i kumringer 

Sprukne kumringer 

 

• Kartlegge tilstand 
Vann i kummen 

Oppstuving av spillvann 

Materialer i drenering 

 

• Ta bilder 

 

 



Rørinspeksjon 





Den danske 
brøndmanual 



GVD's Kum-manual 



Utstyr: 



Fase 1 – Løsning for registreringa av data 

1: Kartlegging 
 Hvilken løsning (Gemini/ESRI) kan løse oppgaven 
 Gemini Bestilling sammen med Gemini Portal bliver løsningen 

 Følgende var avgjørende: 
• Godt brukergrensesnitt 

• Data ender opp i kommunenes database. 

• Bestilling er velegnet til å håndtere oppgaven med holde styr på hvilke kummer som skal registreres 
og hvilke kummer som er registrert. 

• Med januar release av Portal, kan man redigere de fleste av de egenskaper vi ønsker å holde kontroll på. 

• Med vår-utgaven kan vi flytte kummer til rett sted. 

• Løsningen krever: 

– Brukernavn og passord til Gemini portal med rett til 
redigering av egenskaper og dagbok 

– Innleggelse av nye koder for feil i kummer må legges til i 
Geminis dagbok. 

 



Gemini Portal 



Gemini Portal - bestilling 



Gemini Portal 



Gemini Portal 



Gemini Portal 



Gemini Portal 



Merking av slokkevannsuttak 
• På stolpe/mur e.l. 

• På kumlokk 



Gemini Portal 



Gemini Portal 



Gemini Portal 



Gemini Portal - bilder 

 



Fase 3: Klassifisering 



Gemini Portal 

5.Nettinseksjon 



Fase 3
Beregning av klassifisering og presentasjon



Norsk Vann prosjekt 



Machine learning 



 Kartverk viktig ved aktiv lekkasjekontroll 

Hvor er jeg (GPS)? 
Hvor og hva er ledningen? 
Hvem er kunder 
Registering av lekkasjer 
Avlesning av loggere 
Online målere 
etc. 



lekkasjeregistrering 

Lekkasje rapport 



PC, Nettbrett eller telefon? 




