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Nøkkeltall Lede AS

• Ca 400 ansatte

• Drifter ca. 17600 km strømnett, av dette 
ca 6000 km ledning som er luftstrekk

– Tilsvarer avstanden mellom Porsgrunn
og New Zealand

• Leverer over 7 TWh strøm årlig

• Over 200 000 nettkunder

 Investerte for ca 700 mkr i 2020
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Hvodan registreres feil i dag?

Alle feil i høyspent distribusjonsnett og 
regionalnett registreres i FASIT

Varige feil knyttes til en objekt_ID i DMS/NIS

I 2021 er det registrert 318 feil hvorav 187 er 
knyttet til et objekt. Alle feil som ikke er knyttet 
til objekt er forbigående.

Lede begynte med denne typen registrering i 
2016.
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Komponentstatistikk
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Komponentstatistikk
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Hva vil vi gjøre fremover?
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Kostnader i 2021 pr.31.10:

En komponent som «aldri» feiler trenger kanskje ikke så ofte regelmessig vedlikehold?

En komponent som ofte svikter trenger kanskje oftere vedlikehold?

Komponenter som har store konsekvenser om de feiler bør følges opp tettere?

Er det områder som bør følges tettere opp med vedlikehold enn andre?

Det er viktig med underlagsdata også i lavspentnettet

Vedlikehold
(drift + reinv.)

Feilretting
(drift)

KILE 
planlagt

KILE 
feil

Høyspent 
ledning

Kr 9 770 000 Høyspent Kr 15 332 000 Høyspent Kr 5 928 000 Kr 27 630 000

Lavspent Kr 17 330 000 Lavspent Kr 28 433 000 Lavspent

Nettstasjon Kr 10 380 000



Hva vil vi gjøre fremover?
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Datafangst på komponenter som mangler informasjon om fabrikat, idriftsettelsesår, modell osv

Knytning av feil til objekter bør gjøres mer detaljert. F.eks ved feil på en isolator må feilen knyttes til et 
stolpeobjekt og ikke ledningsobjekt.

Registrert feil i lavspentnettet på samme måte som feil i høyspentnettet. Til nå i 2021 har det vært 573 
hendelser i lavspentnettet som har medført avbrudd.



Hvordan skal vi gjøre det?
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Våre «Helter i felt» må bidra mer. Montøren 
har førstehånds informasjon om feilen.
– Lage «Feilobjekt-poi»

– Registrere feilårsak

– Beskrive feilen

– Ta bilde

Innepersonell registrerer feilen i FASIT 
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