
EDCs VA-benchmarking 
støtter målrettet ledelse, læring og samarbeid.

Energidata Consulting AS

Erland Staal Eggen

2019.03.18



sammendrag
Formålet med presentasjonen er å redegjøre for EDCs benchmarkingsmodell og hvordan den kan støtte målrettet ledelse, 
læring og samarbeid. 

EDCs VA-benchmarking er rettferdig, tilstrekkelig nøyaktig og forståelig
• Effektivitetsmodellen er basert på sammenlikning av enhetskostnader pr. aktivitet i verdikjeden
• Den er benyttet i hundrevis av benchmarkinger siden 1991 og kvalitetssikret tre ganger av uavhengige og kompetente 

organer
• Rammebetingelser for regional/ kommunal VA hensyntas ved hjelp av en modell som dekker de viktigste kostnadsdriverne
• Det skilles mellom samlet effektivitet, systemeffektivitet og driftseffektivitet (produktivitet)
• Påvirkningen fra andre resultatområder og ulike prioriteringer hensyntas i analysen

Øvrige resultatområder sammenliknes ved å sammenstille de viktigste KPIene
• Gebyrnivå sammenliknes ved å sammenlikne inntekt pr. fakturert m3
• Tjenestestandard, miljøstandard og fornyelsesevne beregnes ved å veie sammen de viktigste KPIene
• VA-modellen er kvalitetssikret og videreutviklet av en styringsgruppe av fagpersoner fra bransjen

EDC har den nødvendige erfaring og verktøy til å levere nyttige analyser 
• har assistert flere kommunale VA-virksomheter med resultatgjennomgang for styre/ ledelse.
• har utført analyser for grupper av samarbeidende virksomheter i flere sektorer med sikte på læring og evaluering av 

samarbeidsmuligheter
• VA-modellen er grundig kvalitetssikret i 10 gruppebenchmarkinger, og over 100 enkeltanalyser av kommunale VA-

virksomheter siden 2007
• Strukturert analyse avdekker nåtilstand og utviklingsmuligheter og understøtter alle faser av strategisk, resultatorientert 

ledelse
• Individuelle, kvalitetssikrede rapporter sikrer objektivitet, god kommunikasjon av resultatene og solid basis for videre 

samarbeid om å ta dem i bruk.
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tema

1. Bakgrunn
2. Metodikk
3. Inndata
4. Resultater
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1 bakgrunn - renovasjon

Behov
• fastslå status objektivt
• bli bedre
• lære av andre
• motivere endringer
• målorientert ledelse

Krav
• rettferdig sammenlikning
• balansert sammenlikning
• nyttige og forståelige analyser
• effektiv gjennomføring
• åpenhet uten misbruk av info.

Utforming
• hensyntar rammebetingelser og virksomhetsområder
• inkluderer alle viktige resultatdimensjoner
• tydelig presentasjon av relevant informasjon 
• hensyntar inndatatilgjengelighet
• inndataforenklinger for å senke brukerterskelen
• brukerstyring og spilleregler for datasikkerhet
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1 bakgrunn – Energidata

 Energidata
 etablert i 1984 av Sintef-forskere
 analyse og ledelse av infrastrukturvirksomhet
 styring og ledelse av FoU
 systematisk sammenlikning/ referansetesting (benchmarking)

 Erfaringsbakgrunn
 systemutvikling prosesstyring i ulike sektorer
 ekspertsystem for energirådgivning
 ledelse av infrastrukturvirksomhet
 utvikling og bruk av benchmarkingssystem for elnett, gassnett, eiendom, 

vannkraftproduksjon, nettprosjekter, u-hjelpsprosjekter, VA-system og renovasjon
 gjennomføring av et stort antall gruppebenchmarkinger i flere land og sektorer
 gjennomføring av en rekke enkeltbenchmarkinger for bl.a McKinsey & co
 gjennomføring av VA-benchmarking 8 ganger siden 2009. Over 100 enkeltanalyser og 

resultatworkshop/ styrepresentasjon
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tema

1. Bakgrunn

2.Metodikk
3. Inndata
4. Resultater
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2 metodikk – mye å velge i innen effektivitetssammenlikning
 

Total methods Partial methods 

Index methods 

Total Factor 
Productivity (TFP) 

Performance 
Indicators 

Frontier methods 

Non-parametric Parametric 

Data Envelopment 
Analysis (DEA) 

Stochastic 
Frontier 

Regression EFFOMETER 
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Systematisk sammenlikning/ referansetesting/ benchmarking brukes i både infrastruktur -
og konkurranseorienterte bedrifter. Det finnes en rekke metoder for sammenlikning av 
kostnadseffektivitet med ulike egenskaper og anvendelser. NVE bruker DEA for å fastsette 
makspriser for norske nettselskap, kraftprodusenter bruker TFP for å lære av hverandre, og 
Energidata har utviklet EFFOMETERet for elnett, renovasjon og VA-virksomhet.
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2 metodikk – Effometermetoden dekker behovene best

EFFOMETER: 
parametrisk 

modell med de 
viktigste 

kostnadsdrivere 
pr. aktivitet

uforståelig unøyaktig

• alle selskapstyper sammenliknbare
• mulig å forklare forskjeller
• nøyaktighet kvalitetssikret av 

1. Econ/ Pöyry: 1996
2. E.ON Energie: 2005
3. McKinsey & co: 2009
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Effometermetoden ble utviklet for 
å finne en bedre balanse mellom 
nøyaktighet og kompleksitet og 
understøtte læring og forbedring



2 metodikk – modellen omfatter hele VA-virksomheten

Virksomhetsmodellen omfatter alle VA-oppgavene - fra vannkilde til resipient. Den er delt 
inn i 5 primæraktiviteter og en sekundæraktivitet, støtte. 
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2 metodikk – enhetskostnad er en indikator på effektivitet
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område A område Cområde B

A B C
Oppgave (1000m3) 10 20 15
Kostnad (Mkr) 10 18 18
Enhetskostnad  (kr/m3) 1000 900 1200 900 beste
Enhetsforskjell  (kr/m3) 100 0 300
Kostnadsforskjell (Mkr) 1 0 4,5
Teoretisk potensial (Mkr) 0,8 0 3,6 0,8 andel
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Med tre områder som har samme struktur men ulik størrelse, kan oppgaven regnes i m3 og 
sammenliknbare enhetskostnader kan regnes i kr/ m3. 

I virkeligheten er strukturen sterkt varierende og oppgaven må beregnes som en funksjon 
av alle de viktigste kostnadsdriverne som vist på neste side.



2 metodikk – hensyntar alle kostnader og viktige rammebetingelser

Forventet årskostnad til drift og vedlike-
hold gitt av det etablerte VA-systemet  
(budsjettkost gitt systemets kostnads-drivere = 
km nett inkl. stikkledninger, fakturert mengde, 
antall pumper, type vann-produksjon og type 
avløpsrenseanlegg osv)

 ”driftsoppgave”

Faktisk årskostnad til drift og 
vedlikehold (fra regnskapet)

 driftskostnad

Forventet årskostnad til kapital og energi 
gitt av det området som skal betjenes 
(budsjettkost gitt områdets kostnadsdrivere  = 
km nett inkl. stikkledninger, fakturert mengde, 
antall pumper, type vannproduksjon og type 
avløpsrenseanlegg osv)

 ”systemoppgave”

Årskostnad vedr. kapital og energi 
(finanskost er normert)  ”systemkostnad”
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2 metodikk – indikatorer på kostnadseffektivitet

VA benchmarking 201818/03/2019 13

systemkost / systemoppgave  systemeffektivitet

driftskost / driftsoppgave  driftseffektivitet
- en indikator på hvor effektivt 
det etablerte systemet drives.

- en indikator på hvor effektivt 
det etablerte systemet håndterer 
VA-oppgaven i området.

Enhetskostnadene beregnes pr. aktivitet for alle deltakerne og sammenliknes for å avdekke 
forskjeller i effektivitet. De som har høye kostnader i forhold til den driftsoppgaven de løser, 
blir vurdert som mindre effektive på drift osv. 



2 metodikk – prioritering er avgjørende for resultatet
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Fokus har vært på miljøstandard - i mindre grad på driftseffektivitet

18.03.2019

12 år med VA-benchmarking viser at en viktig årsak til godt resultat er at 
resultatområdet har blitt prioritert over tid - ofte på bekostning av andre.

For å bedømme årsakene til forskjeller og forstå forbedringsmulighetene er det ikke nok 
bare å sammenlikne driftseffektivitet – de andre 5 resultatområdene må tas i betraktning.
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2 metodikk – alle resultatområder må inkluderes for å få et balansert bilde
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Fullstendig resultatanalyse krever ikke mer inndata, men gjør at standard rapporterings-
formater kan benyttes og sikrer god forankring av resultatene slik at de kan benyttes i det 
videre arbeidet.

Denne 
virksomheten 
har prioritert 
kostnads-
effektivitet på 
bekostning 
av standard.
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2 metodikk – alle resultatområder må inkluderes for å få et balansert bilde
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De øvrige resultatområdene 
sammenliknes ved å beregne en 
sum score for en eller flere KPIer
(nøkkeltall som indikerer graden 
av resultatoppnåelse). 

KPIenes vekt ved summeringen 
er koordinert med BedreVann når 
mulig.

Indikator for tjenestestandard vekt
Hygienisk vannkvalitet, e.coli 20 %
Hygienisk vannkvalitet, barrierer 20 %
Bruksmessig vannkvalitet 15 %
Alternativ vannforsyning 10 %
Avbrudd vann  (planlagte veier 50%) 15 %
Kloakkstopp på nett, kummer, stasjoner 10 %
Kjelleroversvømmelser, kommunalt ansvar 10 %

Indikator for miljøstandard vekt
Vanntap 6 %
Tilknytningsgrad 16 %
Rensestandard avløp 45 %
Gjenbruk slamproduksjon 10 %
Overløpsutslipp på nettet* 17 %
Energibruk 6 %

Indikator for fornyelsesevne vekt
Vannettets alder og fornyelsesgrad 33 %
Avløpsnettets alder og fornyelsesgrad 33 %
Finansiell styrke 33 %

Indikator på gebyrnivå
Inntekter dividert med fakturerte m3



2 metodikk – brukerstyring, kvalitetssikring, datasikkerhet og spilleregler
 Benchmarkinger er utført siden 2007 – over 100 enkeltanalyser av VA-virksomheter

 Kvalitetssikring og videreutvikling har vært styrt av en faggruppe med deltakere fra 
Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Tromsø og Ringerike. Andre deltakere har gitt 
viktige bidrag i forbindelse med inndata- og resultatworkshop

 Erfaringene etter hver benchmarkingsrunde har blitt kartlagt og analysert og det er 
utført årligere parameteroppdateringer og mange modellforbedringer – i starten fokus 
på nøyaktighet, i det siste på forståelighet.

 Siden 2012 har modellen vært så stabil at sammenlikning over tid og dermed 
beregning av resultatutvikling i tidsrommet er mulig

 Databasen omfattet i 2018 50 kommuner som forsyner 3,2 mill. innbyggere.

 Inndatakvalitet sikres gjennom BedreVanns inndatakontroll, samsvarskontroll av 
analyseresultatene og utvidet kontroll av de beste.

 Betingelsene for deltakelse er fastsatt av EDC i samråd med brukergruppen. 
Deltakerne er inneforstått med at resultatene bare skal benyttes på en måte som 
gagner alle deltakerne i benchmarkingen. EDC behandler både inndata og resultater 
som konfidensiell informasjon.
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2 metodikk – et ekspertsystem for VA-analyse
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Sammenlikning med de beste og analyse av forbedringsmuligheter

Objektiv resultatpresentasjon på ulike detaljerings- og kompleksitetsnivå

Konsekvensvurdering/ simulering av forbedringsmuligheter

Inndata

Digital tvilling for VA-virksomheten

14 års erfaring er innarbeidet i modeller, algoritmer og presentasjoner

modellparametre

18.03.2019
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tema

1. Bakgrunn
2. Metodikk

3.Inndata
4. Resultater
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3. inndata – for deltakere i BedreVann, nivå 2

HovedKPIer, 
underKPIer, intern-
/ eksternanalyse, 
individuelle rapp.

Komplett modell 
basert på 
empiriske 
relasjoner

Inndata fra BedreVann Beregnings-
parametre, 
priser, vekter                                        

Utdrag av 
inndata som 
kreves for VA-
benchmarking
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Deltakere i BedreVann, nivå 2 kan delta i VA-benchmarking uten å oppgi 
ytterligere opplysninger. 



3. inndata – for andre kommuner

HovedKPIer, 
underKPIer, intern-
/ eksternanalyse, 
individuelle rapp.

Komplett modell 
basert på 
empiriske 
relasjoner

Beregnings-
parametre, 
priser, vekter                                        
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Kommuner som ikke deltar i BedreVann kan delta i VA-benchmarking ved å fylle 
ut et inndataskjema på excel-format. Det vil normalt kreves ca 50-80 
enkeltopplysninger som vist på de neste sidene. 

Inndata fra excel-ark



3. inndata – inndataskjema for kommuner som ikke deltar i BedreVann-1
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1a. Kostnader
oppgitt kost Mkr

aktivitet personell
andre driftskost 

ekskl. reinvest.
driftskost ekskl. 

reinvest. avskriv.
norm. finans-

kost1) invest. energikost.
vannproduksjon
vanndistribusjon
avløpstransport
avløpsrensing
kunder & service
støtte
sum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inntekter vann
inntekter avløp
driftsfinansiert fornying

1b. Verdier og investeringer
Mkr investeringer  Mkr

aktivitet bokført verdi 1) nyinvest.
reinvest. inkl. drifts-
finansiert fornyelse sum Anslått nyverdi 2) Enhetsnyverdi enhet

vannproduksjon 0,00 kr/m3
vanndistribusjon 0,00 kr/m
avløpstransport 0,00 kr/m
avløpsrensing 0,00 kr/m3
sum 0,00 0,00 0,00 0,00
1) Bokført verdi er beregnet fra kalkulerte finanskostnader     2) Dagens anskaffelsesverdi

2. Vannproduksjon

anlegg nr innbyggere anlegg nr innbyggere anlegg nr innbyggere
1 1 1
2 2 2
3 3 3

desinfeksjonsanlegg anlegg desinfeksjon og korr.kontroll anlegg med fullrensing



3. inndata – inndataskjema for kommuner som ikke deltar i BedreVann-2
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3. Vanndistribusjon
nettomfang (km)
trykkøkningsstasjoner (antall)
innbyggere som er tilknyttet
Vannforbruk næring og institusjoner (1000m3)
Vannforbruk husholdning (1000m3)
Annet forbruk (1000m3)
Ikke "bokført" vann (1000m3)

4. Avløpstransport
nettomfang (km)
pumpestasjoner
Regnvannsoverløp
innbyggere som er tilknyttet
avløpsvann fra næring og institusjoner (1000m3)
avløpsvann fra husholdninger (1000m3)

5. Avløpsrensing

anlegg nr innbyggere anlegg nr innbyggere anlegg nr innbyggere anlegg nr innbyggere
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9

10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14

anlegg med nitrogenrensinganlegg med primærrensing/ rist/ sil anlegg med sekundærrensing anlegg med fosforrensing



3. inndata – inndataskjema for kommuner som ikke deltar i BedreVann-3
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6. Kunder
innbyggere
kunder vann 0
kunder avløp 0

7. Standard og fornyelse
Vannforsyning god mangelfull dårlig
Hygienisk vannkvalitet (antall innbyggere)
Hygenisk vannkval., barrierer (antall innbyggere)
Bruksmessig vannkvalitet (antall innbyggere)
Alternativ forsyning (antall innbyggere)
Planlagte avbrudd (innb.timer)
Ikke planlagte avbrudd (innb.timer)
Hendelser som førte til klager (antall)
Lekkasjereparasjoner (antall)
Driftshendelser med skade, erkjent ansv. (antall)
Fornyelse pr. år siste tre år (meter)  - siste år
Vannettets alder (år)
Økte kapitalkostnader god kvalitet, vannproduksjon (1000 kr)
Økte kapitalkostnader god kvalitet, vanndistribusjon (1000 kr)

Avløp god mangelfull dårlig
Rensestandard (antall innbyggere)
Slam (TS/ år)
Gjenbrukt slam (TS/ år)
Overløpsutslipp, fosfor (kg tot P)
Forurensningsproduksjonen: Tilknyttet kommunens nett (kg tot P)
Kloakkstopp¨(antall)
Kjelleroversvømmelser, komm. ansvar (antall)
Hendelser som førte til klager (antall)
Fornyelse pr. år siste tre år (meter)
Avløpsnettets alder (år)



tema

1. Bakgrunn
2. Metodikk
3. Inndata

4.Resultater
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4. resultater – nyttig informasjon i individuelle rapporter pr. deltaker

1. Analyseforutsetninger, metodikk, sammenlikningsgrunnlag
2. Resultatsammenlikning – 6 resultatområder
3. Sterke og svake sider – 6 renovasjonsaktiviteter
4. Muligheter for utnyttelse av analysen og modellen:

• Evaluere utviklingen og endringene siden sist
• Anslå teoretisk forbedringspotensial
• Lære av de beste
• Sammenlikne med en utvalgt virksomhet
• Konsekvensanalysere endringer
• Finne måltall (KPI) for resultatoppfølging
• Støtte målrettet ledelse og objektivt innsyn
• Styrke posisjonen for VA-sektoren

5. Anbefalinger
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Dette er disposisjonen for samtlige rapportformater



4. nyttige resultater – rammebetingelser

Rammebetingelsene er målt i «VA-oppgave» pr. levert m3 og varierte mellom 50% og 
190% av middelet for gruppen i 2017.
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4. nyttige resultater – effektivitet

Posisjonen på hvert resultatområde angis med årstallet 17 for 2017 og for året før
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4. nyttige resultater – miljøstandard, KPI-score

Rensestandard trakk ned men gjenbruk slam lå på høyeste nivå.

bidrag til miljøstandard
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Vanntap
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Rensestandard avløp
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4. nyttige resultater – sterke og svake sider
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 hvor har virksomheten sine sterkeste og svakeste prestasjoner?
 hvilke aktiviteter er sterke og hvilke har muligheter for forbedring?
 teoretisk potensial for kostnadseffektivisering pr. aktivitet?

Balansert målskive 
for hver av primær-
aktivitetene. Ikke 
alle resultat-
dimensjonene er 
relevante for 
samtlige aktiviteter.

18.03.2019

  Vannproduksjon   Vanndistribusjon

  Avløpstransport   Avløpsrensing
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4. nyttige resultater – endringer siden sist

.
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Hvordan endringen i driftseffektivitet fordelte seg på aktivitetene. Eks: 45% av 
endringen skyldes mindre kostnadseffektiv vannproduksjon.
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anslått bidrag til forskjellen fra 2016
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4. nyttige resultater – utviklingen over tid
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Resultatutviklingen siden 2012 viser forbedring for miljøstandard men reduksjon av 
driftseffektiviteten.
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4. nyttige resultater – teoretisk mulighet for effektivisering
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Teoretisk effektiviseringspotensial i forhold til beste observerte kostnadseffektivitet fordelt 
på VA-aktiviteter og på driftseffektivitet (driftskostnader) og systemeffektivitet 
(kapitalkostnader). For å finne det virkelige potensialet må realiserbare tiltak identifiseres og 
virkningen må anslås.
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4. nyttige resultater – lære av andre, betydningen av rammebetingelsene

”Oppgaven” er forventet kostnad pr. tonn når man hensyntar kommunenes ramme-
betingelser og antar middels kostnadseffektivitet. Ikke uventet var det en sammenheng 
mellom prisnivå og oppgave.

Korelasjon 0,77

y = 2,3156x + 0,1293
0 %

100 %

200 %

300 %

400 %

500 %

600 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

pr
is

ni
vå

oppgave/ m3



4. nyttige resultater – lære av andre, driftseffektivitet

Sammenlikningen viser både HVEM som er best pr. resultatområde og gir en indikasjon på 
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4. nyttige resultater – nærmere sammenlikning med utvalgt virksomhet
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I eksempelet var NN sterkere enn X på tjenestestandard, men svakere på fornyelsesevne.
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4. nyttige resultater – konsekvensvurdere alternativer: Nåtilstanden

Energidata Consulting AS – benchmarking av VA-virksomhet

I benchmarkingen 
etableres en 
matematisk modell 
av virksomheten 
som benyttes til å 
anslå prestasjonene 
i nåtilstanden. 
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4. nyttige resultater – konsekvensvurdere alternativer: Alt. A
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4. nyttige resultater – finne måltall (KPI’er) for resultatoppfølging

Et utsnitt av regnearket som beregnes pr. deltaker, omfatter et stort antall KPIer og viser 
resultatet i forhold til middel, i forhold til en valgt referanse og i forhold til tidligere år.
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- pr. aktivitet, f.eks. vannproduksjon og vanndistribusjon

18.03.2019

Aktivitet 2017 middel 2)
% av 

middel Referanse
Vannproduksjon
Driftskostnad levert volum (kr/ m3) 1,52 1,52 100 % 0,28
Driftskostnad fakturert volum (kr/ m3) 2,01 4,04 50 % 0,32
Driftskostnad kapasitet (kr/ personekvivalent) 226,3 211,9 107 % 29,7
Systemkostnad levert volum (kr/ m3) 0,83 1,33 63 % 0,60
Systemkostnad fakturert volum (kr/ m3) 1,10 3,44 32 % 0,69
Systemkostnad kapasitet (kr/ personekvivalent) 124 172 72 % 64
Vanndistribusjon
Driftskostnad transportert volum (kr/ m3) 3,34 3,72 90 % 2,08
Driftskostnad fakturert volum (kr/ m3) 4,41 7,84 56 % 2,38
Driftskostnad nettlengde (kr/ m) 23,16 59,20 39 % 53,59
Driftskostnad tilknyttet innbygger (kr/ person) 0,61 0,54 112 % 0,26
Systemkostnad transportert volum (kr/ m3) 4,99 3,06 163 % 2,23
Systemskostnad fakturet volum (kr/ m3) 6,59 6,55 101 % 2,57
Systemskostnad nettlengde (kr/ m) 34,64 46,56 74 % 57,68
Systemskostnad tilknyttet innbygger (kr/ person) 0,91 0,49 184 % 0,29
Avløpstransport
Driftskostnad transportert volum (kr/ m3) 4,18 5,54 75 % 2,19



4. nyttige resultater – støtte målorientering og strategisk ledelse
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Forretningside
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MÅL STRATEGI DRIFT

Målorientert ledelse starter med å formulere målsettinger, 
deretter utvikles aktuell strategi for å nå målene 

og til slutt overvåkes resultatoppnåelsen med resultatindikatorer (KPIer)

samtlige ledelsesaktiviteter støttes av benchmarkingsopplegget
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4. resultater – skreddersydde rapportformat pr. målgruppe

1. Eiere, styre, ansatte, omverden: 
• Forenklet sammendragsrapport – word-dokument på 8 

sider

2. Virksomhetsledelsen: 
• Oppsummeringsrapport – word-dokument på 10 sider

3. Ledelsesstøtte/ stab: 
• Resultatpresentasjon – power-point presentasjon på ca

100 sider

• nøkkeltall – excel-arbeidsbok med 11 ark

4. Analytikere: 
• Full dokumentasjon – power-point presentasjon på ca 200 

sider

W

W

PP + 
Excel

PP

Samtlige rapporter omhandler din virksomhets egenskaper og resultater
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4. resultater – forståelig og relevant informasjon pr. målgruppe
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Resultatoppsummering i forenklet sammendragsrapport benytter absolutt resultatskala 
(ikke relativ), enkel grafikk, bare driftseffektivitet og robuste konklusjoner. Absolutt 
resultatskala betyr at prestasjonen klassifisert etter en fastlagt skala for hva som ansees 
som svært godt, godt og usikkert. Hvorvidt et resultat er FOR svakt må vurderes av 
virksomheten selv i forhold til egne mål og rammer.
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Prestasjon Resultatområde

Svært bra Miljøstandard

Svært bra Tjenestestandard

For svakt? Fornyelsesevne

Bra Gebyrnivå

For svakt? Driftseffektivitet



4. resultater – styrke posisjonen for VA-virksomheten
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 resultatorientert og strategisk ledelse oppfattes som profesjonell

 viktig å vise at de mange regionale enhetene samarbeider 
systematisk om å finne - og utnytte de beste løsningene

 gir objektivt innsyn i monopolvirksomhet

 gir kvantitativ kunnskap om kostnader og kostnadsdrivere som er en 
forutsetning for riktige politiske rammebetingelser
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Reguleringen av offentlig monopolvirksomhet er et stadig tilbakevendende 
tema– VA-benchmarking kan være et viktig tiltak for å sikre stabile og 
rettferdige ramme-betingelser.



Takk for oppmerksomheten!

Energidata Consulting AS – benchmarking av VA-virksomhet

Synspunkter og spørsmål mottas nå eller på telefon 915 14 529 eller epost 
erland.eggen@energidata.no

the benchmark

18.03.2019
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