
Måling av 

fremmedvann – Utstyr 

og metodikk



Hvem er Miwas? 

• MIWAS er et selskap med fokus på hvordan avløpsbransjen påvirker og tilpasser 

seg miljøet

• Vår visjon er å redusere miljøbelastningen fra vann- og avløpssektoren

• Vi er ingeniører som er spesialiserte på fluidmekanikk og måleutstyr

• Vi bruker IoT til å bringe sammen hardware og software



Hva er fremmedvann?
• Uønsket vann i avløpsnettet

• Store utfordringer

• SSB rapport 2020: VA-bransjen er ansvarlig for 1460 tonn utslipp av fosfor 

• Miljøskadelige overløp

• Renseanlegg tilfredsstiller ikke rensekrav

• Ikke uvanlig å ha mer enn 60% fremmedvann



Hva er fremmedvann?



Hva gjør vi?

• Vi hjelper kommuner med å redusere overløp og belastning på renseanlegg

• MIWAS gjennomfører målekampanjer som legger til rette for effektiv fjerning av 

fremmedvann

• Dette bidrar til en redusert belastning på miljøet, og en mer effektiv pengebruk

• Vi kan fange uregelmessigheter umiddelbart ved f.eks. Alarmvarsling



Vårt Måleutstyr



Hvorfor måle?

• Strenge krav med strenge tidsfrister

• Stort etterslep

• Begrensede ressurser



Hvorfor måle?



Case study
Indre 
Østfold
Kommune



Case Study – Indre Østfold kommune

• Tilsyn fra Statsforvalteren resulterte i 6 avvik 

• Frist til 2025 for AHSA til å tilfredsstille rensekrav

• Fremmedvann er hovedproblemet 







Case Study – Indre Østfold kommune

Rødt – Over 10% 

Gult – Mellom 2% og 10% 

Grønn – Under 2% 







Case Study –
Resultater
• MIWAS har gitt kommunen forutsetningene til å lukke avvikene i tide

• Målekampanjen har spart kommunen for flere millioner kroner

• Arbeidet i kommunen fortsetter 







Metodikk

• Vi begynte med å dele opp kommunen i målesoner og montere målere





Metodikk

• Vi begynte med å dele opp kommunen i målesoner og montere målere

• Vi måler både vannføring i l/s og mengde i m3/x antall døgn

• Samle inn data 

• Analysere dataene

• Vekting av data



Hvordan brukes resultatene?

• Grovsøket gir oss svar på hvilke soner som vil ha størst utbytte av sanering

• IØK har brukt resultatene til å lage en prioritert liste over områder som skal saneres 

• Før prosjekter igangsettes kan det gjennomføres videre finsøk for å isolere og identifisere kildene til 

fremmedvannet 

• Hvilke typer tiltak er det behov for? Mest mulig effektiv bruk av ressurser









Hvordan brukes resultatene? 
Osloveien
• Omtrent 3100m3 per km ledning, eller 12% av det målte fremmedvannet i 

rensedistriktet stammer fra dette området 

• Estimert pris på sanering er 450 millioner

• Vi delte opp i flere, mindre soner for å isolere kildene til fremmedvannet





Hvordan brukes resultatene? 
Osloveien• Omtrent 12% av det målte fremmedvannet i rensedistriktet stammer fra dette området 

• Estimert pris på sanering er 450 millioner

• Vi delte opp i flere, mindre soner for å isolere kildene til fremmedvannet

• Vi ser at ved å sanere 6% av ledningene i området, vil vi fjerne 38% av fremmedvannet i 

området

• Vi kan også bruke dataene til å si noe om hva slags kilder vi har, og dermed hva slags 

tiltak som burde settes inn



Infiltrasjonsbetinget vs. 
Nedbørsbetinget



Infiltrasjonsbetinget vs. 
Nedbørsbetinget



Fra kildesporing til konkrete tiltak

• Når man kjenner kildene 

kan man komme med 

konkrete tiltak

• Sparer kommunen for mye 

tid og penger



Andre bruksområder

• Man kan se når ledninger går tett → Unngå tilbakeslag og regresskrav

• Svært godt datagrunnlag for modellering av avløpsnettet

• Svært godt dimensjoneringsgrunnlag med hensyn på restkapasitet



Andre bruksområder
• Gjennomsnittlig belastning
• Maks belastning 
• Døgnbasis 
• Timebasis
• Oppløsning på ned til 1 minutt



Pris – Hva koster det å måle? 
• Fra Kr. 3 000,- for data per enhet per måned 

• Vi tilbyr fastpris for montering 

• Vi tilbyr forskjellige pakkeløsninger for dataanalyse tilpasset kunden

• Vi kan gi fastpris på dataanalyse for grovsøk

• Vi kan gi fastpris på dataanalyse finsøk 

• Eksempel på totalpris for et grovsøk med 16 loggere i 

8 mnd – ca. 600 000,-



Kontakt oss: www.miwas.no

+ Eirik Ansnes, CEO

E-post: ea@miwas.no

Tlf: +47 92035710

+ Håkon Jensen, M.Eng

E-post: hj@miwas.no

Tlf: +47 91659398
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