Ordning i RörANN

2020-11-27

Det handlar om vårt projekt Ordning i RörANN som vi driver med Lunds
universitet och en rad VA‐bolag. Med stöd från Formas.
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Historiska läckor jämfört med…
Tryckzon
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Korrosionsskydd
Anläggningsår
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Dimension
Järnväg

Befolkningsändring
Driftstörningar
Serviskoppling
Dimensionsändring
Avstånd t. huvudl.
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Ventilkoppling
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Bebyggelse
Trafiklast
Meteorologi
Geologi

Ordning i RörANN (2019-2021)
Grunden för det hela är en ANN‐modell, en slags AI, som David Rehn på
Stockholm Vatten skapat sedan tidigare, som många av er säkert känner till.
De har helt enkelt grävt där de stod.
De har tagit alla läckor som de har registrerade och sen lagt till data om varje sån
ledning. Sådant som material, dimension, årtal, osv. Men också parametrar från
andra källor, som jordart eller befolkningsutveckling och förekomst av tung trafik
på gatan ovanför. Totalt 21 olika parametrar.
Sen har ANN‐modellen fått träna på det här och lära sig sambandet mellan
parametrarna och läckorna. Och sen har de kört den på alla Stockholm Vattens
ledningar och fått ett prediktionsvärde för varje ledning som skulle kunna
översättas till sannolikhet för varje ledning att springa läck. Och vad de har
kunnat se har också de läckor som varit efteråt påfallande ofta varit på några av
de ledningar som modellen gett högst värde.

2

Ordning i RörANN (2019-2021)
Men AI‐modellen då, tänker nån, det låter ju verkligen som raketforskning. Fast
utan att undervärdera Stockholm Vatten här, så är det faktiskt inget nytt. ANN‐
modeller har man kunnat sedan 60‐talet. Den stora skillnaden är att vi nu har
billig och lättillgänglig datakraft att tillämpa den här kunskapen där man tidigare
inte använt den
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m.fl.

Det vi gör i Ordning i RörANN är framförallt tre saker som på olika sätt handlar
om att göra modellen tillämpbar
1) Vi låter en rad andra VA‐bolag köra AI‐modellen med sina data för att se hur
den presterar
2) Vi försöker ta reda på vilka av de här 21 parametrarna som betyder mest. Vi
vet ju att det ser väldigt olika ut och att många inte har alla parametrar
tillgängliga för sina nät. Om vi kan utveckla en basmodell, med bara de viktigaste
och vanligaste parametrarna blir modellen tillgänglig och användbar för betydligt
fler
3) Och så försöker vi lägga på konsekvenserna av en läcka ‐ ovanpå sannolikheten
att ledningen springer läck. Så får vi en sammanvägd riskbedömning för varje
enskild ledning. Just nu håller vi på att titta på detta, hur man på ett enkelt och
tillämpbart sätt kan värdera konsekvensen utan att det blir för trubbigt.
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Medverkande

Erik Nilsson

Ordning i RörANN (2019-2021)
I det dagliga drivs Ordning i RörANN av Erik Nilsson på LTH. Från vår sida deltar
VA SYD och NSVA och förutom Stockholm Vatten är det även flera andra VA bolag
som deltar.
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VASS-AI

Förenklad modell öppen för alla
Sveriges VA‐organisationer att köra
https://www.svensktvatten.se/vattentj
anster/rornat‐och‐klimat/ai‐
vattenledningsnat/

Och här vill jag också slå ett slag för vårt systerprojekt, som Stockholm Vatten
driver med Svenskt Vatten ‐ VASS AI. De har tagit fram en förenklad version av AI‐
modellen som alla Sveriges VA‐organisationer kan köra ‐ med sin egen data.
Man får logga in på Svenskt vattens sida och mata in.
Och då kommer man ju lite osökt in på vad som är en stor utmaning, hur får man
koll på sin data, hur organiserar man sitt arbete?
Och nästa utmaning är att datamängderna väldigt snart kommer att öka
dramatiskt i takt med att ledningsnätet blir smartare. För det görs nu arbeten på
många olika områden. Jag tror att Victor kommer att komma in på det lite nu.

6

