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ROSIE – Modeling, Design and Planning
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ROSIE integrert i ArcGIS
• All ArcGIS funksjonalitet 

tilgjengelig:
– Standard ArcGIS 

funksjonalitet, Toolbox, 
Arcscripts, extensions 
osv.

– Legg til aktuelle 
driftshendelser sammen 
med modellresultater

– Legg til andre 
tilgjengelige 
beslutningsstøttedata

 Beslutningsstøttesystem 
tilpasset vannverkeiers 
størrelse og datatilgang

 Multikriterieanalyser



Kvalitetssjekk av ledningsnettdatabase
• Alltid mye feil/mangler i 

ledningsnett database mht 
modelloppbygging

– Feil/manglende topologi

– Feil/manglende 
ledningsegenskaper

– Manglende høyder

– Ikke sortert ut ønskede 
”modell ledninger

• Etter at modell er etablert, 
detaljert rapport over:

– Ikke sammenhengende nett

– Ikke registrerte stengte 
ventiler

– Mangler dimensjon

– Mangler høyder, interpolerte 
verdier

– Fjernet

– Lagt til

– ”Modell elementer”

= >  Tilrettelagt for oppdatering av 
ledningsnettdatabase
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• Strategisk planlegging, hoved- og 
sanerings-planer:

– Vurdere hovedalternativer

– Kapasitet og vannkvalitet analyser på 
sonenivå

– Identifisere og prioritere hovedtiltak 
for å nå målsetning

• Detaljanalyser:
– Detaljerte kapasitetstester, identifisere 

flaskehalser

– Beredskap (brudd, forurensing i 
kilde/på nett, reservevann etc.)

– Optimalisering (trykksoner, drift)

– Spyleplaner

– Varsling, proaktiv styring (real-time)

Modell analyser tilpasses plan nivå og vannverkstørrelse:



Eksempler på nyttige vannett analyser
• Sonevis forbruksbalanse, lekkasje 

vurdering

• Kapasitet, flaskehalser

• Andel 2-sidig forsyning (ringsystem)

• Vannkvalitet:
– Oppholdstid kombinert med lav 

hastighet

– Tracer (beredskap)

– Restklor

• Optimalisere trykksoner og drift

• Tiltaksanalyser:
– Dimensjonering

– Sammenligne alternative løsninger

• Multikriterie analyser

• Design av ledningsanlegg
– Bruk av lengdeprofil og terrengmodell

– Kontroll av kryssende infrastruktur, 
parallelle ledninger

– Forlag trase og høyder



Eksempel 1: Sonevis ”vannbalanse”, lekkasjevurderinger



Eksempel 1: Sonevis ”vannbalanse”, lekkasjevurderinger
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Eksempel 1: Sonevis ”vannbalanse”, lekkasjevurderinger



Eksempel 2: Kapasitetsberegninger

Restkapasitet node



Eksempel 2: Kapasitetsberegninger

Slukkevann, dekningskart hydrant



Eksempel 2: Kapasitetsberegninger

Slukkevann, dekningskart hydrant



Eksempel 2: Kapasitetsberegninger

Kapasitet, før og etter tiltak



Eksempel 3: Vannkvalitet, oppholdstid



Eksempel 4: Design av ledningsnett i ROSIE

• Vis lengdeprofil og kryssende ledninger

• Vis parallelle ledninger

• Design ny ledningstrase



Eksempel 4: Vis lengdeprofil og kryssende ledninger



Eksempel 4: Vis parallelle ledninger



Eksempel 4: Design av ny ledningstrase



Eksempel 4: Design av ny ledningstrase



Oppsummering
• ROSIE nettmodeller i et ”åpent” ArcGIS-system:

=> Forbedret beslutningsstøtte/prioritering, 
multikriterieanalyser

• Etablering av modeller gir samtidig 
kvalitetssikring av ledningsnett database

• Muligheter i ROSIE Epanet:
– Analyser tilpasses anleggsstørrelse

– Design/forprosjektering av ledningsanlegg

– Sonevis forbruksbalanse, lekkasjeestimater

– Vann- og avløpsnett-modeller i samme system

– Automatiserte kapasitetsanalyser

– Med mer…..

• Takk for oppmerksomheten!


