
Bergen Vann
Vanntap fra ledningsnettet

VA-messene 2022 10. mars, Bergen

Christian Mack
Seksjonsleder Vanndistribusjon



Bakgrunn

❑Vanntap i Bergen, historisk utvikling og nå-situasjon

❑Nasjonale og kommunale mål for tapsreduksjon frem mot 2030 

❑IWA tiltaksplan 

❑Hva gjør vi i Bergen Vann

❑Utfordringer

❑Veien videre mot 2030



2001-2021:
-Befolkningsutvikling i Bergen 
-Tapsreduksjon
-Vannproduksjon

Befolkning: 232 000->286 000
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2001-2021:
-Befolkningsutvikling i Bergen 
-Tapsreduksjon
-Vannproduksjon

Befolkning: 232 000->286 000
Produsert mengde vann: 45,7->32,3
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2001-2021:
-Befolkningsutvikling i Bergen 
-Tapsreduksjon
-Vannproduksjon
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Befolkning: 232 000->286 000
Tapsreduksjon 51,5% ->32,1%
Produsert mengde vann: 45,7->32,3

Her antas det et konstant vannforbruk 
på 2019 nivå (22,4 Mm3/år)
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2001-2021:
Målt pr innbygger pr døgn

Vannproduksjon: 532 ->306 l/pers/døgn-

Vannforbruk pr innbygger 260->214 l/pers/døgn

Tapsreduksjon 271 ->92 l/pers/døgn

(Her antas det et konstant vannforbruk på 2019 nivå (22,4 
Mm3/år) )



Oppsummert 2001-2020

➢Bergen har hatt en pen forbruksutvikling fra 

46 mill m3 i 2001 til 32mill m3 i 2017

➢2017 forbruket tilsvarer omtrent 32% tap

➢Stagnering etter 2017

➢Bransjemål (Norsk Vanns bærekraftstrategi): 20% i 2030

➢Bergen Kommune Hovedplan for vannforsyning 2019-2028:
• 2024: <27% lekkasje
• 2028: <20% lekkasje



2021-2030: Reduksjon fra 30% til 20%

Vannproduksjon: 532 ->306 ->248 l/pers/døgn-

Vannforbruk pr innbygger 260->214->199 
l/pers/døgn

Tapsreduksjon 271 ->92->50 l/pers/døgn

(Her antas det et konstant vannforbruk på 2019 nivå (22,4 
Mm3/år) )
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2021-2030: Reduksjon fra 30% til 20%

30% tap tilsvarer 9,7 Mm3/år
20% tap tilsvarer 5,6 Mm3/år

=>en reduksjon på 4,1Mm3/år eller  42%

Halvparten av lekkasjemengden på privat nett
Halvpart av 9,7 => 4,8 Mm3/år på off. og privat nett

Dersom lekkasjemengden ikke reduseres på private 
ledninger: Må redusere 4,1Mm3/år av 4,8Mm3/år 
på offentlig nett =>85% reduksjon
Urealistisk

Konklusjon: Privat nett må også redusere 
lekkasjenivået
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Lekkasjer og IWA vannbalanse
(International Water Association) 

• Ledningsnett; offentlig vs. privat
• Hva er lekkasjer?
• Finnes det en metodikk for å jobbe strukturert med 

reduksjon av lekkasjer?
• Hvilke handlingsmuligheter finnes?



Offentlig og privat ledningsnett
Offentlige vann nett i Bergen:

• 280.000 abonnenter
• 950 km rørledning
• 13.000 ventiler
• 85 pumpestasjoner
• 35 Høydebasseng

Private ledninger:
• Stikkledninger
• Større fellesnett
• Like stort som offentlig
• Ca 60 000 bygninger
• Ofte ikke klar over ansvaret



Totaltiden t
Totaltap Q

3 typer lekkasje:



IWA vannbalanse
(International Water Association) 

• Vannbalansemodell som 
deler opp total 
vannmengde

• Brukes til å kategorisere 
vannforbruket

• Bergen Vann har valgt å 
følge modellen



Dagens 30%

20% mål 2030



Handlingsrom

1. Kontroll på eget nett
• Kart
• Ventilstatus og soneinndeling
• Modellering/simuleringsmulighet

2. Kontroll på forbruk
• Totalforbruk
• Målesoneinndeling
• Forbrukere, målte eller stipulerte
• Legale forbruk

3. Analyse og beslutningsevne
• Situasjonsforståelse
• Hvor lønner det seg mest

Konkret betyr dette at:

➢ Aktiv bruk av forbruksmonitorering
➢ Styrt aktivt lekkasjesøk
➢ Kort utbedringstid (24/7 beredskap)
➢ Sikre utbedring av private lekkasjer
➢ God drift av basseng (unngå overløp)
➢ Trykkreduksjon og nattsenking
➢ Online instrumentering, eks lydloggere



Hva gjør vi i Bergen

➢ God kontroll på eget nett
• Godt kartverk som kontinuerlig holdes 

oppdatert
• God SCADA overvåkning

➢ 24/7 beredskap kort utbedringstid
➢ Egen lekkasjesøksgruppe (8 personer, fult 

utrustet)
➢ Brukbar soneinndeling
➢ Brukbar situasjonsforståelse

➢ God oppfølging av private lekkasjer
➢ Overtatt eieransvar i offentlig vei

2021:
• Utbedret 238 offentlige brudd og lekkasjer

o Herav 40 stk offentlig vei

• Avdekket 157 private lekkasjer (83% 
utbedret)



Tiltak for å nå 20% i 2030 Status i 2019:

➢Bergen har hatt en pen forbruksutvikling fra 

46 mill m3 i 2001 til 32mill m3 i 2017

➢2017 forbruket tilsvarer omtrent 32% tap

➢Stagnering etter 2017

➢Nødvendig å ta grep

➢Etablerte storstilt finmasking av 
vannmålernettet



2019 Beslutning om å finmaske målernettet og anskaffe analyseverktøy

• Dele opp DMA i subDMA
• Beholde historikk
• Ikke endre forsyningsvei
• Systematisk bruk av kriterier i 

utvelgelse
• Hensynta tilgang på strøm og 

kommunikasjon

• Anskaffe programvaren KeyZones fra EnviDan
• Basert på IWA vannbalanse
• Dataanalyse
• Beslutningsstøtte
• For soneledelse og lekkasjesøkere



Soneinndeling i Bergen
Vannmålerinstallasjoner

4 driftssoner: 
Nord, Sentrum, Sør og Vest

Vannmålerinstallasjoner: 
➢ 2019-20: Sone Nord
➢ 2021-22: Sone Sør

Sone
Sum 
BOSATTE

Nord 53.610
Sentr 76.499
Sør 85.694
Vest 59.685
SUM 280.000



12 DMA 59 Sub_DMA
≈x 5

Basseng

Overføringsledning

Boligområder

Industriområder

+ 32 nye målere



19 DMA 66 Sub_DMA
≈x 3

Boligområder

Industriområder

+ 49 nye målere

PE 1000 - 5000
L 10 km - 50 km
A 1 km2 - 5 km2



Omfang vannmålerprosjekt

Nord
➢ 32 målere. 12->59 DMA 
➢ Tidssprekk ( 3 uker pr måler)
➢ Budsjett: 6,5 millioner Kr
➢ Regnskap=budsjett
➢ Mer detaljert planlegging

Syd
➢ 49 målere. 19->66 DMA 
➢ God fremdrift (1 uke pr måler)
➢ Budsjett: 8,1 millioner Kr
➢ Prognose: +15%
➢ Årsak:

• Fleste vannmålere på 300mm ledninger.
• Nattarbeid pga abonnenthensyn
• Gravejobbene mer kompliserte
• Sikring av myke trafikanter
• 30% prisøkning deler
• Ny elektro entreprenør gav ikke samme 

erfaringsoverføring
• Generelt mer komplisert infrastruktur i grunnen. Mer 

trafikkerte veier.
• Ca 10% av målerne monteres på asbestrør; må fjerne 

hele lengder

Definert kum-design 

Bestilt og mottatt Vannmåler, rørdeler og kum 

Identifisert strømkilde til vannmåler

Strømforsyning søkt og godkjent (Eier av strømnett)

Geomatikk-Nærliggende infrastruktur og Kabelpåvisning

Nøyaktig plassering av vannmåler besluttet

Arbeidsvarsling søkt og godkjent

Behov for manuell dirigering

Evt. avklaring med privat grunneier ifbm graving

Vannavslag og prøvestenging

Deler montert i kum

Graving-grunnarbeid/asfaltering/kabeltrase

El-skap bygget 

El-skap montert i felt

Kobling av vannmåler til strøm (BKK)

Kommunikasjon med scada-system (Cactus)

Innmåling av kum og kabeltrase

Prosjektoppfølging, rapportering og økonomi kontroll



Praktiske 
utfordringer:

Eksisterende kabler i grunn. Ofte lagt i samme trase 
som vannledning.

Mangelfull data i VA-kart. (Feil rørmateriell, 
dimensjon og trase)

Grunnfjell. Utfordrende å pigge flatt fjell.

Tilgang til strømforsyning. 

Installasjon av vannmåler på store ledninger>DN300 
medfører ofte store vannavslag.

Urbane områder med omfattende trafikkavvikling.



Graving på private 
eiendommer.

Ivareta private eiendommer og tilbakeføre områdene til 
opprinnelig stand.

Vi måtte legge ut matter for å redusere skadene på 
golfbanen. Vi fikk låne 4-hjuling med henger for å frakte deler 
og utstyr til grøftekanten. Kompensasjon ble gitt til 
golfklubben for innkjøp av gressmatter og gartnertjenester.



Defekte ventiler på 
nettet

Viktig med tidlig prøvestenging for å synligjøre omfanget av 
vannavslagene og eventuelt avdekke behov for oppgradering 
av eksisterende infrastruktur. 

I dette tilfellet oppgraderte vi nettet med 2 nye kombikryss 
da nærliggende ventiler ikke stengte. 



Høy grunnvannstand

På denne adressen sto 
grunnvannet ca 1 meter over 
vannledningen. Selv med 3 
lensepumper var tilsiget så stort 
at det ikke var gjennomførbart 
med vannmåler- installasjon

I noen tilfeller må vi flytte 
gravested og installere flere 
målere for å oppnå prosjektert 
sub-sonering.

Økt kost i forbindelse med 
«bomgraving» og installasjon av 
ekstra vannmålere.



Tele i bakken

Store utfordringer på vinterhalvåret. Ca 100 cm tele i bakken. Vi 
kunne ikke meisle på grunn av mye infrastruktur i området. 
(fiberkabler er spesielt utsatt)

For å opprettholde fremdriften i prosjektet ble løsningen å leie 
inn varmekabler og isolasjonsmatter. Det hadde god effekt men 
ble noe mer kostbart.



Positive resultater – fortsatt utfordringer

20% målet henger høyt:

30% tap tilsvarer 9,7 Mm3/år
20% tap tilsvarer 5,6 Mm3/år

Halvparten av lekkasjemengden på privat nett

Dersom lekkasjemengden ikke reduseres på private ledninger: Må redusere 
4,1Mm3/år av 4,8Mm3/år på offentlig nett =>85% reduksjon.

Urealistisk dersom ikke private lekkasjer også reduseres
Nord:
Relativt liten endring 2011-2019

• Markant nedgang 2019-2021



Utfordringer og mulige grep

Fremtidig reduksjon <20%

▪ BV gjør en stor innsats på offentlig nett
▪ Deltar i nasjonale prosjekter
▪ Må vurdere å sette i verk ytterligere tiltak
▪ Ressursutfordring

Avgjørende å få ned lekkasje på privat nett
▪ Lekkasjer
▪ Forbruk

Mulige grep:

▪ Utnytte datafangst for økt effektivitet i aktivt søk
▪ Videreføre finmasking av målesoner
▪ Trykkreduksjon 
▪ Nattsenkning
▪ Økt ledningsfornying

Privat nett:
▪ Avdekke lekkasjer
▪ Pålegg
▪ Oppfølging/sanksjoner
▪ Offentlig overtagelse (stikkledn i off. vei)
▪ Fornye stikkledninger når off. ledning fornyes
▪ Husvannmåling
▪ Offentlige aktører (park/fontener, gravplasser, 

kaianlegg mm.)



Oppsummering

➢ 20% lekkasje i 2030 forutsetter betydelig innsats
➢ Investering i infrastruktur og løsninger
➢ Både offentlig og privat nett
➢ Leverandørindustri

➢ Erkjennelse av at vann er en verdifull ressurs

➢ En maraton som krever utholdenhet, vilje til å 
bruke midler og lojalitet til strategien



Takk for

oppmerksomheten!


