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KOMTEK VANNMÅLERBYTTE
FRA KUNDEBEHOV TIL LØSNING PÅ 4 MÅNEDER!



• Oppstart mai 2017, i drift oktober 2017

KOMTEK VANNMÅLERBYTTE



• Løsning for rørlegger

• Online med KOMTEK, data i sann tid

• Oversikt, kontroll, færre feilkilder

• Mere effektiv arbeidsprossess

KOMTEK VANNMÅLERBYTTE

Automatisering og digitalisering i praksis!



ARBEIDSPROSESSEN FØR OG NÅ

Ved å slippe dette steget frigir det ca en dag i 
uka for rørleggerne 



FRA 2016 …



TIL 2017



HVEM ER VIVA IKS

• Viva IKS utfører offentlige tjenester av vei, vann og avløp for våre eierkommuner Lier, Røyken og Hurum.

• Vi har et bredt samfunnsansvar for å levere trygt drikkevann, rensing og sikring av miljøet gjennom utslipp til sjø og vassdrag, samt sikre 

god fremkommelighet på kommunale veier.

• Ansvaret ble overført fra våre eierkommuner, Lier, Røyken og Hurum til Viva IKS fra 1. januar 2015.

• Viva IKS er lokalisert med sin administrasjon på Vitbank i Lier kommune. I tillegg har selskapet tre driftsstasjoner lokalisert henholdsvis i 

Lierbyen, Grette i Røyken og Tofte i Hurum. Til sammen er det ca. 100 ansatte i selskapet.

• Viva IKS betjener til sammen 56 000 innbyggere. Selskapet har 22 000 vann-

og avløpskunder.



Alle tre kommuner vedtar fjernavleste 
vannmålere til alle husstander

– En utfordring som krevde utvikling

– Norkart hadde tenkt på det allerede, sammen ble vi enige om at nå haster 

det - for at vi skal kunne gjennomføre raskt nok.

– Løsningen ble Komtek vannmåler:

• Planlegging og praktisk skifte av vannmålere

– God gjennomføring krever gode samarbeidspartnere – Norkart og 

Drammen Rørservice AS



INFORMASJON TIL ALLE 
HUSSTANDER



KOMTEK VANNMÅLER ERFARINGER

• Bedre kontroll

– Ingen papirer – vannmåler skiftet i felt – direkte i KOMTEK forvaltning

• Oversikt

– Bedre oversikt over gjennomførte skifter

• Økonomisk gevinst 

– Mindre administrasjon, med 10 000 vannmålere pr år,

opp mot et årsverk totalt

– Færre registreringstimer – færre feil

• Informasjonsflyt mellom innbyggeren/eieren og rørlegger

– Mer effektiv «møtebooking»




