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Lokal tilstedeværelse

Norway

• Trondheim

• Oslo

• Bergen

• Bryne

• Grimstad

• Porsgrunn

• Steinkjer

• Øksfjord

• Tønsberg

Denmark

• Charlottenlund

• Aalborg

• Kolding

Switzerland

• Basel

Sweden

• Jönköping 

• Östersund

• Göteborg

• Sundsvall

• Stockholm

• Gävle

Turkey

• Istanbul

Poland

• Gdańsk

Chile

• Santiago



Powel
Kunder



Smart Infrastruktur
Kommunalteknikk



Gemini VA
Fagsystemet for VA etaten gjennom 30 år!

”I lange tider har man benyttet seg av ønskekvisten 
når det gjelder å påvise vassårer. Hvis kvisten i 
hånden hos en “kvistmann” slår ned eller opp, har 
dette vært et tegn på at der finnes vann, og at man 
eventuelt kan grave brønn her. Dette har kostet mye 
arbeid, tid og penger, idet der ikke sjelden utføres 
betydelige mineringsarbeider for å finne fram til 
vannkilden. 

Man mener at det er stråler fra vassårene som 
påvirker kvisten, og disse stråler har den senere tid 
fått skylden for en lang rekke lidelser vesentlig 
hørende inn under gruppen “gikt”. Ønskekvisten er 
derfor meget hyppig brukt for tiden, og der har vært 
en atskillig diskusjon i pressen i sakens anledning. En 
mener å ha kunnet fotografere de omtalte stråler, og 
der er gjort henvendelser til vitenskapelige 
institusjoner for om mulig å klarlegge problemet.”



Gemini VA

Frøydis Sjøvold Jon Røstum

En av de fremste spesialistene i 
vannbransjen i Norge og har 
doktorgrad innen fornyelse av 
ledninger

«Sivilingeniør innen vannforsyning 
og har forsket på ledningsnett og 
beslutningsstøttesystemer»

Nye ansikt

Jesper Damgaard-Iversen

Bred internasjonal erfaring med 
GIS ( ESRI ) og ledningsregistrering 
(vand og afløb), spildevands-
planlægning, drift & vedligehold og 
grønne planer. 



Med en av de største tildelingen til et 
trøndersk selskap de siste årene, bidrar 
Innovasjon Norge til at Powel går i front for 
solid fornying innen vann- og avløp (VA). 

Jon Røstum



Gemini VA

«Ved hjelp av ny 
teknologi skal vi 

overvåke infrastrukturen 
på en helt annen måte 

enn i dag»



• Bevilget 15 mnok i støtte fra Innovasjon Norge
• Prosjektet har et planlagt omfang på 100.000 timer.
• Prosjektets varighet er 3 år.
• Prosjektet involverer partnere – teknologi og kunder

Powel VA
Neste generasjon programvare for VA infrastruktur

Foreløpige partnere er Trondheim Kommune, SmartGrid Norway, SINTEF. 
Flere andre kommuner ønsker også å delta som partnere.



Hvorfor:
• Bedre kvalitet på VA infrastruktur
• Mer riktig prioritering av investeringer
• Reduserte konsekvenser av kritiske hendelser
• Bedre omdømme og mer fornøyde ansatte

Hvordan:
• Avanserte nettverksmodeller og analyse-

/beregningsmetoder
• Moderne og intuitive brukerflater
• Tjenesteorientert og skybasert (cloud) arkitektur
• Internett og mobil teknologi
• Integrasjon med sensor- og måleteknologi

Powel VA
Neste generasjon fagsystem

Støtte fra Innovasjon Norge på 15 MNOK
Prosjektet har et omfang på 100.000 timer.
Prosjektets varighet er 3 år.



Gemini 
Løsninger som tilpasser seg dine enheter



Gemini Portal



Gemini 
Fokus på effektive arbeidsprosesser

Fleksibelt

Endringsdyktig

Integrerbart

Tilgjengelig

Attraktiv

Intuitiv

Enkel 

Effektiv

Sikker

Robust

Rask

Pålitelig



75
Gemini Portal-
kunder i Norge





Gemini Portal
Få tilgang til VA-dataene når som helst, hvor som helst.

• Gir brukeren tilgang til:
• Egenskapene til objektene
• Dagboksposter
• Bildearkiv
• Rørinspeksjoner
• Vedlegg

















Bestilling i Gemini Portal



Mine jobber

Tømming sandfang Justnes
Bestilt: 22.09.15 Frist: 06.09.15
Prioritet: Høy Antall: 43

Spyling avløp Justnes
Bestilt: 23.09.15 Frist: 15.09.15
Prioritet: Middels Antall: 10

Tømming sandfang Grim
Bestilt: 23.09.15 Frist: 16.09.15
Prioritet: Lav Antall: 65

Jobber



Tømming sandfang Justnes

Bestilt: 22.09.15 Frist: 06.09.15
Prioritet: Høy 
Beskrivelse: Tøm sandfang. Registrer fyllingsgrad og ta bilde 
av tømt sandfang i dagbokspost. Ta også «kumkortbilde» om 
nødvendig.











Tømming sandfang Justnes

Bestilt: 22.09.15 Frist: 06.09.15
Prioritet: Høy 
Beskrivelse: Tøm sandfang. Registrer fyllingsgrad og ta bilde 
av tømt sandfang i dagbokspost. Ta også «kumkortbilde» om 
nødvendig.





Inspeksjon av objekt 



Basseng






























