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Status i dag

• Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vannledning i Drammen 
kommune skal ha vannmåler installert (strategi i felles Hovedplan for 
vannforsyning og avløp i Drammensregionen 2010-2021) .

• Kommunen eier vannmåleren. Har i dag ca 35.000 vannmålere. I nyere 
boligprosjekter, målere for både kaldt- og varmtvann.

• Utskiftingstakt ca hvert 8. år. Utskifting satt på vent siden 2019.

• Eier av eiendom leser av vannmålerne 3 ganger i året og rapporterer 
målerstand til kommunen  - oppleves tungvint og unødvendig med dagens 
teknologiske muligheter

• Vann og avløpsgebyr faktureres 3 ganger i året basert på avlesningene

• Innhenting av avlesninger er ressurskrevende og består av mange manuelle 
operasjoner



Erfaringer

• Pilotprosjekter fra 2007, ulike prosjekter og ulik teknologi:          
Raadhushaven, Gjetergata, Pir 7, Underlia

• Lier kommune – WMbus, samarbeid med Hurum energi og Smart liv.      
(Deler av løsningen avhengig av abonnentens egen internettruter og wifi)

• Asker kommune – samarbeid med Last Mile communications for levering av 
Lora nett

• Mange andre kommuner jobber med det samme, små piloter og prosjekter; 
Øvre Eiker, Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Ringsaker



Hva er en fjernavlest måler

• Nye smarte målere sender data via radionettverk

• Målerstand sendes 4 ganger i døgnet

• Sendingene er kortvarige, svake og ikke helsefarlig

• Sendingene vil ligge på tusendeler av grenseverdiene satt 
av Statens strålevern og ca. 200 000 ganger svakere enn 
en mobiltelefon

• Batteridrevet med levetid på over 12 år

• Kan detektere lekkasje og rørbrudd



Rådhus

Ekstern samarbeidspartner

Prosessen kan effektiviseres, reduserer manuell håndtering

Fakturahyppighet 
kan tilpasses 
abonnentens ønsker



Konseptutredning – valg av teknologi

• Hvordan kan ønsket effekt nås på best mulig 
måte? 

• Del av porteføljeprosessen i DK 

• Leveranse: Prosjektbegrunnelse/business case
• Aktiviteter:

• Spisse problemformuleringen
• Utrede ulike alternativer
• Utrede gevinster
• Estimere kostnader
• Definere kompetansebehov

https://www.freepik.com/vectors/illustrations



Samhandling på tvers - en nødvendighet       
for å løse komplekse problemstillinger

Vann og Avløp:

Problemeier, faglig kompetanse, 
mottaker av konseptutredning

IKT:

Faglig kompetanse, 
løsningsarkitekt,    IT sikkerhet, 
leverandørstyring,          eier av 

infrastruktur 

Digitalisering og Utvikling

Konseptutvikler:
Prosessveileder, sørge for helhetlig 
tenkning, bemanne konseptfasen 

med riktig kompetanse, 
leveranseansvarlig

ATEA (rammeavtale):

Spesialistkompetanse teknologi

Fjernavleste 
vannmålere



Resultat av konseptutredningen (Smart by)

• Valgt infrastruktur for innsamling av data – kommunen skal eie

• Valgt skyplattform hvor dataene lagres – kommunen skal eie



Rådmannen foreslår å igangsette prosessen 
med installasjon av fjernavleste vannmålere

• Utskifting av vannmålere MÅ gjennomføres, restanser fra 2019

• Teknologien er moden

• Organisasjonen er moden

• Markedet er modent

• Kostnadene dekkes av investeringsbudsjett på P12, Vann og avløp 

• Kostnadene synliggjort i HØP 2022-2025
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Utskifting av vannmålere

• Utskifting av 32.000 målere i løpet av 4 år

• 8.000 vannmåler skiftes hver år

• Utskifting vil foregå områdevis

• Abonnent skal i god tid før utskifting få informasjon

• Abonnent skal i god tid før utskifting få mulighet for å avtale
tidspunkt for utskiftningen



Fremtidige muligheter

• Andre virksomheter i kommunen kan benytte etablert infrastruktur

• Mulighet for deling av data på tvers av virksomheter

• Mulighet for deling av data med innbyggerne via ulike "app'er"

• En smart by er en by innbyggerne faktisk opplever som enklere å bo i


