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Ledningsnett i Norge: hva er egentlig 
status og utfordringene?
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Utfordringer i den norske vann- og 
avløpsinfrastrukturen



Ledningsnett i Norge: hva er status?

• Etter Askøy hendelsen har det blitt politisk fokus på vannforsyning og 
ledningsnett

• Bransjen har prøvd å sette fokus på dette i mange år
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(Tidligere) statsminister kommenterte også
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Utfordringer: Gamle ledninger
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Bilde: SINTEF, Ingrid Selseth



Utfordringer: Lekkasjer
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- Brudd pga
setninger/tele/bevegelser i 
bakken

- Korrosjon av 
støpejernsledninger

- Store tverrgående/langsgående 
brudd

- Lekkasjer via utslitte/eldre 
pakninger (i skjøtene)

- For hovedvannsledninger vil 
lekkasjene være betraktelige og 
kan være farlige



Lekkasjer 

• Ifølge tallene fra EurEau (The European Federation of National Associations of Water 
Services) så ligger Norge blant de fem landene i Europa med høyest vanntap fra 
drikkevannsnettet (EurEau, 2017). Samtidig viser den samme rapporten at investeringsraten 
(Euro/innbygger/år) i forvaltning av vannforsyning i Norge er blant de tre høyeste i Europa. 
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Vannlekkasjer – andel i norske byer

9



• Danmark: under 10 %

• Sverige: ca. 20 % 

• Norge: ca. 30 % 

• Hvorfor? 
• Utfordrende topografi, høyt trykk

• Utfordrende klima: lineær sammenheng
mellom temperatur og lekkasjer (jo 
kaldere, jo mer lekkasjer)
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Vannlekkasjer – andel i norske byer



Har Norge et omfattende etterslep for drikkevannsledninger? 
Eller er det andre faktorer som spiller inn? 

Jevnt lavt fornyelsesbehov God kvalitet, lite behovGir begynnende økt behov

Tyder ikke på omfattende etterslep, men 
at et 'demografiske ekko' har nådd oss 
(refleksjon av fortidens demografiske 
utbygginger)   - en ELDREBØLGE

Ironisk nok er denne tidsperioden (etter 
krigen) også den perioden hvor man har 
ledninger med dårligst kvalitet – dette 
fører også til et behov for økt fornyelse 
fremover 



Beregnet nødvendig fornyelsesrate 
drikkevann (nasjonalt): 0.8-0.9 
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Dagens faktiske fornyelsesrate nasjonalt
• 0,7

• Må opp ca. 15 % fra dagens nivå 

• Innen 2030 må fornyelsesraten opp ca. 29 % fra dagens nivå

• MEN!: Dette økte beregnede fornyelsesnivået er basert på to ting: 
1. Eldrebølgen/Demografisk ekko (fortiden tar oss igjen)

2. Økt kvalitet på ledningsnettene – Alle ledninger vil oppnå 'grønn' tilstand i benchmarking 
(= ypperlig tilstand)

• Ikke et omfattende etterslep

• Drikkevannsledninger har en forventet levetid på mellom 50 og 200 
år, ergo ligger en fornuftig fornyelsesrate godt under 1 %
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Fornyelsesrate avløpsnett: 0.85-0.95
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Hvordan jobber norske kommuner for å 
unngå framtidige kriser?
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Forvaltning på tre nivå
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Strategisk forvaltning: Optimalisere 
investeringstidspunkt 

– finne optimal balanse mellom 
kostnader (investeringer) og kvalitet på 
tjenestene
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Mål: optimalisere ytelse vs. kostnader

Mål: 

• Minimalisere kostnader 
samtidig som man 
opprettholder et ønsket 
service nivå

• Sikre at det investeres nok i 
fornyelse av ledninger, til rett 
tid (ikke for tidlig, ikke for 
sent)



B for VA-nett

• Forskningsprosjekt finansiert av NFR (2020-2023)

• Drammen, Oslo, Trondheim , Bergen

• Prosjektet skal lage verktøy som skal være gratis tilgjengelig for alle 
landets kommuner. 

• Verktøyet skal bistå kommunene å rehabilitere rett ledninger til rett 
tid, og til å holde riktig nivå på investerer 

• For alle landets små kommuner som har lite ressurser tilgjengelig, vil 
det inkluderes data som de kan benytte seg av
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B for VA Nett
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• Kommuner benytter seg av en risikotilnærming for å 
fornye ledninger
• Sannsynlighet bestemmes av maskinlæring 

(beregner sannsynlighet for brudd iløpet av 5 år)
• Konsekvens bestemmes av hydraulisk modellering 

og en vurdering av kritiske ledninger

• Risiko beregnes som en funksjon av konsekvens og 
sannsynlighet

• Mål: Redusere sannsynlighet for kritiske hendelser + 
opprettholde en god og sikker drift av 
drikkevannssystemet 
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Taktisk forvaltning



Risiko - matrise
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RENVANN – operasjonell forvaltning
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RENVANN

• Førskommersiell anskaffelse – finansiert av NFR

• Trondheim/Oslo

• Redusere kostnader for fornyelse

• Redusere inngrep i urbane strøk – ingen graving

• Effektivisere fornyelse

• Redusere større lengde ledninger til en mindre pris på kortere tid

• Metoden vil bistå også små kommuner med enklere og mer effektiv 
ledningsfornyelse 

• Vil kunne bidra til at etterslep kan tas igjen innen 2030/2040
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LeakNor - lekkasjereduksjon
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LeakNor

• Finansiert av NFR, men høy egeninnsats (viser stor interesse blant 
kommuner)

• Over 10 kommuner deltar, totalt over 20 partnere

• Teknologileverandører og FoU

• Stor interesse

• Kompetansedeling, dele erfaringer

• 'Spille hverandre gode'

• Innovasjonsfokus – prøve ut ny teknologi, nye ideer, 
bransjeoverføring26



LeakNor

• Maskinlæring

• Avansert hydraulisk modellering

• Roboter

• Fiberteknologi

• Radar

• Samarbeid

• Formidling

27



Teknologi for et bedre samfunn
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