
Innovasjonsprosjekter innenfor Smart 
Samfunn

«Utfordre det velkjente og utforske det ukjente»







Prosjekter – Hvor er vi?

Ferdige

• Smart Vann fase 1 – Fra måling til 

avregning

• Sandbakken Miljøstasjon – fase 1

Fremtidige

• Smart Vann fase 3 – Vann marked 

og vannprodukter

• Dashboard 

Pågående

• Smart Vann fase 2 – Vannbevissthet for 

innbygger og kommune

• Fiber til Hvalersamfunnet

• Renovasjonsanalyse 

• Parkeringsplan

• Smarte og energiriktige bygg

• Sandbakken Miljøstasjon – fase 2



Sandbakken miljøstasjon
VISJON

• Hvaler kommune skal være i stand til å motta og håndtere alle avfallsfraksjoner i 
henhold til dagens og fremtidens føringer og forskrifter. 

• Sandbakken miljøstasjon skal være fremtidsrettet i bruk av ny miljøteknologi for 
materialbruk, solenergi og microvind.



Sandbakken Miljøstasjon – Måloppnåelse

1. Være i stand til å motta og håndtere alle avfallsfraksjoner i henhold til dagens 
og fremtidens føringer og forskrifter
– Ny miljøstasjon med kapasitet for sortering og sikker behandling av farlig avfall

2. Øke sorteringsgraden og redusere mengde til forbrenning 
– Veilede «kundene» i sortering på Sandbakken og motivere med moderne 

informasjonsteknologi.

• Store digitale informasjonstavler på miljøstasjonen

• Hjemmesider 

• Miljø App

– Sortering alle fraksjoner under tak for kunder og ansatte (HMS)

3. En bærekraftig miljøstasjon basert på moderne miljøteknologi som også skal 
gi Hvalersamfunnet erfaring i og motivasjon til bruk av sol- og vindkraft. 

Ikke ferdig

Ikke ferdig

Ikke ferdig

Ikke ferdig



Andre prosjekter vedrørende renovasjon

• Renovasjonskort for hus, hytter og næringer.

• Måling av mengder i containere





Hvaler kommunes VA status før «Smart vann»

• Nytt og moderne ledningsnett. Hoved utbygging av VA nett fra  ca. 1995.

• Investert ca. kr. 250 000 000,-. 

• Mange sjøledninger på grunn av geografiske forhold.

• Stor vekst av abonnenter på kommunalt nett.

• Høye avgifter (påkobling VA ca. kr. 85 000,- inkl. mva.).

• Lite lekkasje fra kommunalt nett (mindre enn 5%).

• 81 pumpestasjoner for avløp.

• 7 trykkøkningsstasjoner og 2 høydebasseng for vann.

• Kjøper vann og leverer avløp til FREVAR.



Bakgrunn per 2015

• Per februar 2015 hadde kommunen ca. 4100 abonnenter på vann.

• Vannmåleren ble eid av hus og hytteeier og var av forskjellig alder og 

kvalitet.

• Kostbar ekstern datainnhenting og manuelt internt etterarbeid. 

• Smart Energi – I 2011 ble Hvaler 100 % utbygd med AMS målere for 

strøm. Dette gir korrekte timespriser for strømforbruket hele døgnet. 



Implementert AMS 
infrastruktur – Hvaler 

• 6 800 AMS målere fra Kamstrup

• 433MHz Radio kommunikasjon 

• Operativt fra 1.nov 2011

• 99,9% innsamling 

• >250 mill. målerverdier 

• >150 mil målerverdier på vann

Mesh-radio (Radiolink) øker

kommunikasjonssikkerheten

Radiokonsentratorer AMS på Hvaler



Smart Vann – Fase I, fra måling til avregning

HENSIKT

• Helhetlig kontroll, styring, 

monitorering og måling av vann-

nettet sammen med infrastrukturen til 

Smart Energi.

• Automatisk måling og avregning 

(Meter to Cash).

• Fjerne ureglementerte avvik i vann-

nettet.

VISJON
Hvaler skal være en 

foregangskommune i Norge for 

helhetlig kontroll, styring, 

monitorering og måling av vann-

nettet



Hovedmål

• Montere ca. 100 Smarte vannmålere hos 

hytteeiere, fastboende og kommunale bygg i et 

forprosjekt. 

• Endre kommunal VA forskrift i forbindelse med 

eierforhold av vann-måler. 

• Redesigne prosessen fra måling til avregning. 

Fredrikstad Energi AS i samarbeid med Hvaler 

kommune.

• Fullskala utrulling hos eksisterende kunder av 

Smarte vannmålere i Hvaler kommune.

Suksesskriterier

• Tillit fra Hvalersamfunnet for korrekt måling og 

avregning av vann.

• Involvere kommunalt ansatte i hele prosjektet.

• Riktig logistikkpartner.

• Valg av leverandør for måling og avregning.

• Valg av vannmålere- og 

radioteknologileverandør

Smart Vann – Fase I, fra måling til avregning



Nye vannmålere

• Måling med ultralyd (ingen bevegelige deler, ingen 

slitasje)

• Vakuum forseglet (fullstendig beskyttet mot 

inntrengning av vann)

• Kan monteres i alle posisjoner 

• Fjernavlesning 

Varsler om:

• Lekkasje eller rørbrudd

• Utsatt for uautorisert åpning

• Vannet strømmer feil vei

• Ikke vann i måleren

• Temperaturindikator



Status per 21.11.2017 – Fase I

Per 14.11.2018 er 4731 ferdig montert









Hvilke data har vi og hva mangler



Vann og flere spørsmål

 Hvor mange vannkunder hadde vi 

mnd./år? 

 Hvor mange var fastboende og hytter?

 Hva er gjennomsnittlig vannforbruk per 

kunde. 

 Hvordan påvirker været forbruket?

 Hvordan var forbruket per øy?

 Sammenhengen mellom vannforbruk og 

avløp?

 Etc, etc, etc!



Presentasjon av vannmålerdata i «Min side»?



Likheten mellom vann og strøm

 I dag betaler forbrukerne et effektledd 

for strøm på forbrukstoppene.

 Det ønskelige er å forskyve lastene til 

de tidspunkter på døgnet hvor det er 

nok strøm.

 En av hensiktene med de nye AMS 

målerne var å stimulere forbrukerne til å 

investere i bærekraftig og smartere 

løsninger for sitt strømforbruk og for 

samfunnet. 

 Utfordringene er sammenlignbare på 

vann og avløp



Smart Vann – Fase II, Vannbevissthet for innbygger og 
kommune

Bakgrunn

De aller fleste av oss har liten eller ingen bevissthet knyttet til vannforbruk. Vann 

bruker store mengder ressurser og energi som bidrar til klimagassutslipp og 

unødvendige kostander. Hvaler har en særegen demografi gitt ved at 

innbyggerantallet tidobles på sommerhalvåret. Hvaler er også avhengig av 

forsyning av både elektrisitet og vann fra fastlandet. Derfor er det svært store 

muligheter innen bærekraftig samfunnsutvikling knyttet til Smarte vannprodukter 

og digitale vanntjenester.

Hensikt

Hensikten er å kunne visualisere og analysere alle data som påvirker 

vannforbruket for kommuner, innbygger, hytteeiere og næringer.



Smart Vann – Fase II, Vannbevissthet for innbygger og 
kommune

Mål

• Ta frem alle data over vannforbruk 

• Ta frem andre data som kan påvirke vannforbruk. 

• Gjøre avtale med alle dataeiere som påvirker vannforbruket. 

• Velge visualiseringsløsning for (1) forbruker og (2) kommune

Suksesskriterier

• Tillit, involvering og verdi for innbygger, hytteeiere og næringer.

• Involvering av egne ansatte.

• Velge riktige innovasjons og forskningspartner

• Velge riktige eksterne partnere.

• Samarbeid med andre kommuner.





Utviklingen av VA, AMS og fiber

13.05.2019



Hvaler bredbånd

«Fiber til Hvalersamfunnet» 
Vi tilrettelegger for smarte, nyskapende og utviklingsrettede kommunale 

tjenester.



Fiberutbygging – Hensikt 

• Hvaler kommune skal bygge ut et smart og fleksibelt åpent fibernett for å utnytte 

mulighetene digitalisering og bruk av IKT gir for økt verdiskaping, innovasjon og 

bærekraftig utvikling.

• Kommunen skal selv stå som eier og ansvarlig for drift av fibernettet. 



Suksesskriterier

• Åpen og god kommunikasjon med kunder, samarbeidspartnere og 

tjenesteleverandører.

• Tillit, involvering og verdiskapning for innbygger, hytteeiere og næringer.

• Involvering av alle kommunens ansatte og et godt samarbeid på tvers av 

avdelinger og virksomheter.

• God forankring hos kommunens politikere.

• Velge riktige samarbeidspartnere for etablering av fiberkabelen der hvor graving 

er et dyrt alternativ.
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