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Horten kommune

• Kystby og -kommune i Vestfold og Telemark med 27 500 innbyggere

• Før: militær- og industri-by

• Nå: Teknologi- og elektronikk-by (Kongsberg-gruppen, GE Vingmed 

Ultrasound, Norspace, USN Campus Bakkenteigen mm.)

Kommunale nøkkeltall 2022

Investeringsbudsjett 417 MNOK

• 95 MNOK selvkost VA-relaterte prosjekter

• Kommende store investeringer (nytt renseanlegg 500+ MNOK)

Driftsramme 1 664 MNOK

• 134 MNOK til kommunalområde Teknisk



Bakgrunn for prosjektet (Horten kommune)

• Kommunene blir dyrere å drifte

• Kommunene får lavere rammetilskudd

• Helse, oppvekst – mykere verdier prioriteres

• Økende etterslep og økende gebyrer

Må få mer ut av hver krone

 Effektiv drift = Innovasjon + Automatisering + Digitalisering



Prosjektinformasjon (Horten kommune)

• Tre hovedmål:

1. Økt kvalitet på tjenester til innbyggerne

2. Lavere driftskostnader og mulighet til å bruke ressurser der de har mer effekt

3. Næringsutvikling i flere bransjer

• Første fokusområde:

– Effektivisere drift og heve kvalitet på forvaltning av VA-nettet ved bruk av 

egnede løsninger for digitalisering og automasjon

• Formell oppstart tidlig 2020

• Basert på samarbeid med offentlig, privat og akademisk sektor



Offentlig sektor Privat næringsliv

Akademia

Aktører

• Privat næringsliv: FoU/OFU-avtaler

• Akademia: studentsamarbeid, bachelor- og 
masteroppgaver
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Horten kommunes metodikk

• Fokus på egen kompetansebygging i alle ledd

Fra medvirkning i produktutvikling (lekkasjeprototyp, overløp, mm.) til 

egenutviklede applikasjoner (sanntid.horten.kommune.no)

• Dyp involvering i alle prosesser, eksempelvis:

– Alle produkter og løsninger testes og dokumenteres 

grundig av og med oss

– Egen radioplanlegging, egen utbygging av 

testnettverk

– Samarbeid med leverandører for utvikling og testing 

av produkter i skarpt driftsmiljø

Utfordringene i kum er mange, eksempelvis fukt og rotterParallelltesting av ulike antenneløsninger

sanntid.horten.kommune.no


Testing, læring & dokumentasjon

• Tilstreber god akademisk standard med testing og dokumentasjon

• Rapporter og avhandlinger for tester og utredninger blir en del av prosjektets totalrapport



Pågående arbeidsområder innenfor Smart City vann- og avløp

• Redusere lekkasjeandel i vannledningsnettet

– Formål: reduksjon av lekkasjeandel av miljømessige og økonomiske årsaker

– Bakgrunn: Horten kommune i dag 24% lekkasjeandel, mål om 18% lekkasjeandel innen 2023

• Omtrent halvparten på private stikkledninger

– Tiltak: Bruk av kostnadseffektiv sensorteknologi for å detektere og utbedre vannlekkasjer 

raskere

• Øke kunnskap om utslipp fra overløp til resipient

– Formål: økt kontroll på faktiske utslipp til Oslofjorden

– Bakgrunn: pålegg fra Statsforvalteren om mer detaljert oppfølging av utslipp til Oslofjorden 

– Tiltak: Bruk av overløpssensorer med batteri og trådløs kommunikasjon for å måle og varsle 

om aktive overløp

• + flere andre arbeidsområder



Lekkasjedeteksjon og reduksjon

• Flere parallelle løp og delprosjekter kjøres  fristilt fra monopolistisk løsning 
eller leverandør

• Løp 1: samarbeidsprosjekt med USN, Vestfold Vann og 7Sense med støtte fra 
FHI. 

– Mål: utvikle mer kostnadseffektiv løsning og sensorprodukt for finmasket 
lekkasjedeteksjon på kommunalt drikkevannsnett

– Pågår 2022

– Ved prosjekt slutt: konsept verifisert, prototypserie produsert, kurs lagt for 
kommersiell sensorutvikling

• Løp 2: pilotprosjekt for testing av NB-IoT-basert smart vannmåler med 
lekkasjelyttefunksjon

– Mål: verifisere funksjon og ytelse for vurdering av kost/nytte før eventuell fremtidig 
kommuneomfattende implementering av vannmålere for private husholdninger

– Planlagt påbegynt og utført ila. 2022

– Ved prosjekt slutt: kunnskap om produkter og teknologi oppnådd. «Forhåpentligvis» 
også enkelte lekkasjer oppdaget og utbedret

• + andre løp som indirekte bidrar til lekkasjedeteksjon (eks. bedre monitorering 
av vannforbruk hos storforbrukere mm.) 



Oppfølging av overløp

• Overløpssensorer utviklet og tatt i bruk fra 2019

‒ Batteribasert sensorpakke

‒ Binær nivåmåling med kontaktprober

‒ NB-IoT trådløs kommunikasjon med integrert antenne

• Enkelt dashboard etablert med OpenSource programvare 

(Grafana)

‒ Viser sanntids status, nivåer og alarmer

• Planer for videreforedling og integrasjon mot andre 

datakilder og systemer ila. 2022

Sanntidsbilde med noen av overløpsmålerne

Også integrert mot tilgjengelige tjenester som Gemini Live



Erfaringer så langt

• Systemer i testfase gir allikevel nytteverdi for drift og oppfølging

• Også manglende resultater er interessante resultater – og gir god kunnskap

• Markedet er ungt, og man må være tilpasningsdyktig

• Det er lurt å samarbeide og utveksle erfaring med andre kommuner!



Takk!
For spørsmål, henvendelser, kontakt: hns@horten.kommune.no

mailto:hns@horten.kommune.no



