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Agenda

Hvem er jeg ?

Datasjø – Bergen kommune

Hvorfor er VA med ?

Hva har vi gjort ?

Hva gjør vi nå og fremover ?



Hvem er jeg?

Konsulent i ulike selskaper (DelfiData)

Mange oppdrag for Bergen kommune 

Ansatt som IT-ansvarlig for VA 2011

Blir så lenge det er gøy !



Bergen Kommune ønsker å se på muligheten for å samle data slik at 
denne dataen kan anvendes bedre internt og ekstern.

1. Tilby åpne data
Det oppleves en økende forventning i samfunnet etter tilgang på offentlige data. I 
tillegg til dette har tilgjengeliggjøring av data et kommersielt motiv ved at data 
kan bidra til styrking av kommunens økonomi som igjen kan føre til flere 
arbeidsplasser og større handlefrihet.

2. Innovasjon på tvers av byrådsavdelinger
Når data er isolert i den enheten de tilhører reduserer dette muligheten til å 
utvikle ny funksjonalitet eller løsninger. Det er politisk ønskelig å åpne for ekstern 
innovasjon av kommunale tjenester som kommer innbyggeren til gode. 

3. Innsikt og beslutningsstøtte
Bergen Kommune har begrenset tilgang til gode rapporteringsverktøy. Ettersom 
tilgjengelig data stort sett er isolert per system, gjøres det manuelle jobber for å 
lage en helhetlig rapportering. 

Bergen Kommune ønsker å tilgjengeliggjøre data i større grad, samt 
ta i bruk data for å drive innovasjon og forbedre sine tjenester



Tilgjengelig-
gjøre data

Analysere 
data

Samle 
data

Hente 
data

Lungegårdsvannet er Bergen Kommunes nye 
dataplattform, og skal bidra til å gjøre 

regionen datadrevet.



Lungegårdsvannet (datasjøen) skal brukes for å dele
data, se nye muligheter på tvers av samlede data og 

forbedre innsikt og beslutningsstøtte basert på data.



Prinsippskisse for Lungegårdsvannet

Anonyme brukere

Registrerte brukere

Interne brukere

Eksterne offentlige 
godkjente brukere

Datakilder Hent data Samle data Analyser data
Tilgjengeliggjør 

data
Bruk data

Interne data

Fagsystem

Fellesdata

Støttesystem

Eksterne data

Sortere og 
lagre

Definere og 
virtualisere

Autentisert 
tilgjengelig 
data

Åpen 
tilgjengelig 
data

Autorisert 
tilgjengelig 
data

Begrenset 
tilgjengelig 
data

Åpne 
datamarts

Analyse-
verktøy

Spissete 
datamarts

Sensitive 
datamarts

Forskjellige 
verktøy for 
henting av 
data

API
Eksport
Data crawlers
ETL
RPA

Teknikker og 
verktøy

Søk
Rapport & 
visualisering
Data analytics
Maskinlæring
Neurale nettverk

BK360

Datastrøm

Åpne Sensitive

Write once, read only

Raw

Transform

Production



Hvorfor ble VA med ?

Grunnleggende behov :

Ønske om å lagre data på detaljert nivå for analyse og 
historikk

Ønske om å kunne gi tilgang til data for andre uten å gå 
på bekostning av sikkerheten i SCADA-system

Ønske om å gjøre måledata tilgjengelig i Gemini Portal 
som er vår feltløsning



Hva oppnådde Bergen kommune med vårt case ?

Bergen kommune sine ressurser skal være 
bedre i stand til å jobbe med Microsoft 
Azure og datalake, dataimport og 
dataanalyse

✓ Beste praksis og verktøy for import av 
data til datasjø

✓ Beste praksis for sammenstilling av 
data fra flere kilder

✓ Hvordan visualisere data

Læring
Første versjon av en strukturert datasjø 
for Bergen Kommune

✓ Kontinuerlig innhenting av data
✓ Organisering av rådata
✓ Organisering av transformdata
✓ Tilgjengeliggjøring av visualisering 

og/eller API’er

Struktur
Utviklet en Minimum Viable Product for 
Vann & Avløp der:

✓ Historiske data er ivaretatt
✓ Sanntidsstrømmen fra Cactusnettet 

lagres fortløpende
✓ Mottatt data er satt sammen i et 

måledatasett
✓ Måledatasettet lar seg visualisere
✓ Måledatasettet lar seg koble med GIS 

data

Use Case



Videre ambisjoner for VA

Vise bearbeidete statusdata

Kombinere data fra andre kilder

Tilby data for utvikling av nye løsninger



Hva har vi gjort ?

Etablert sikker dataflyt fra SCADA-system til datasjø

Lagring av verdi hvert minutt for 13.000 analoge verdier

Dataflyt til Powel for visning i Gemini Portal

Dataleveranse til ekstern part for lekkasjesøk (FTP)

Portal for uthenting av data – API og bestilling



Dataflyt måleverdier



Koblinger Cactus - Gemini



Hva
Viser målinger live i Gemini 
portal. Koble sensormålinger til 
VA ledningsnett

Hvorfor
Ta bedre beslutninger, samt 
styrke kommunikasjon mellom 
feltbrukere og driftsledere

For hvem
Både feltarbeidere, ledere og 
planleggere. Oppnår et raskt 
oppslag til de samme data fra  
verktøy som bruk daglig





Ulike måter å hente ut data

• Live oppdatering (eks Powel)

• Spørring på nyere data (API)

•Bestilling av historiske data (volum)



Datavolumer

13.000 parametre hvert minutt

19 millioner pr dag

7 milliarder pr år

10 milliarder siden starten august 2018



Ny side for å hente ut data



Skjema for å bestille data



Mail når bestilling klar



Resultatet er klart



Leveres som csv – gjør om til excel



Hva gjør vi videre ?

Oppstart målervisning i full skala i Gemini Portal

Bufring av data i alle ledd for å sikre datastrøm

Vurdere endring av lagring til endringsbasert

Vurdering utvidelse til også digitale verdier (volum!)

Nye datakilder tas i bruk



Hvordan skal vi bruke dataene ?

Workshop der vi ser på nedbørsdata i sammenheng 
med avløpsnett, overløp og renseanlegg

Workshop der vi bruker modelldata sammen med 
måleverdier for å kvalitetssikre/kalibrere modell

Bearbeidete datasett for bedre statusbilde

- Vis om det har vært trykkfall nær bruddsted

=> Kan begrense hvem som blir varslet



Overordnet målbilde

Tilgang til aktuelle data gir bedre innsikt

Bedre innsikt gir bedre planer og bedre drift

Vi lever opp til vår visjon :



Takk for meg !

RENT VANN TIL FOLK OG FJORD


