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Hvem er Vevig?

Vevig er et selskap i Gudbrandsdal Energi-
konsernet. Vevig er 100 % eid av 
Gudbrandsdal Energi Holding AS.

Selskapets formål er å bygge, eie og drive 
anlegg for distribusjon av elektrisk.

Vi har områdekonsesjon i kommunene Øyer, 
Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og deler av Sel



• 80 km med Regionalnett

• 6 (7) transformatorstasjoner (66/22 kV)

• 1051 km distribusjonsnett (22 kV)

• 1211 nettstasjoner

• 2320 km Lavspentnett (240/400 V)

• 21500 kunder (ca 50 % hytter)

Størrelse

• Regionalnett  70 fjernstyrte brytere hvorav 26 er 
effektbrytere, 20 fjernmeldte uten styring

• Distribusjonsnett 197 Fjernstyrte brytere ute i nettet 63 
22KV brytere i stasjoner 

• 41 22kV avganger hvorav 2 ikke er i bruk (reserve), 
(Fåvang trafo + 9)



• Bakgrunnen for at Vevig har valgt å kjøpe nytt SCADA system er at vi hadde en aldrende 

driftssentral (SCADA system) som var på tide å oppgradere.

• Samtidig er det kommet krav fra Statnett om at vi må bytte fra Elcom-90 til (ICCP) TASE2 som 

kommunikasjon med Statnett.

• Vevig ser også på muligheter for å redusere våre avbrudds kostnader  KILE.

KILE =(kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke-levert energi) 

Hvorfor ny driftssentralløsning



• Fremtidsrettet og moderne SCADA system 

• SCADA løsning som kunne passe godt inn i systemene vi hadde fra før.

• Flere av Trimble sine produkt i bruk som, Trimble NIS og DMS.

• System for feillokasjon 

• Automatisering 

Ønsker 



Vi var før Jul i 2019 på besøk hos Nivos som har hatt Trimble DMS og Netcontrol
Netcon 3000 i drift i flere år. NIVOS har hatt god erfaring med systemene.

Nivos er ganske like oss på mange områder. 

• Omtrent på samme størrelse som oss. 

• Har hjemmevakt ordning og drifter både regional og distribusjonsnett. 

• Blanding av tettsted og landsbygd

• Blanding av kabel og Linjenett

• Har hatt god erfaring med systemene.

Studietur til NIVOS



• Kan tas i bruk uten store investeringer i nettet

• Raskere feilsøking og isoleringen av feilen

• Kunden vil få tilbake strømmen raskere

• Nøyaktige feillokasjon i tilfeller der det er kortslutning 

• Redusere våre KILE kostnader

• Bedre beslutningsstøtte ved avbrudd

• Gode muligheter til å bygge videre på 

FILIR vil gi Vevig og kunden flere fordeler 



Endringer gjort i Xpower/DMS

• Feillokalisering trenger egen SCADA gruppe
• Sjekke at alle fjernstyrte brytere er riktig dokumentert 
• Viktig å ha oppdatert nett 



DMS før feil 



Utkobling med feillokasjon

SCADA sender feilverdi og 
bryter som har falt, og ber 

om brytermodell og 
koblingsordre for å isolere 

feilen.



Isolering av feil

Brytere foran og bak feilen 
blir lagt ut



Feil isolert 

Når avgangen blir lagt inn 
igjen uten nytt utfall, 

Spør SCADA om DMS kan 
finne alternativ mating.  



Innkobling av nett bak feilen 

Finnes det mulighet, 
sender DMS ny 

koblingsordre til SCADA 
som kobles nettet bak 

feilen inn igjen,
FLIR avslutter



Eksempel på FLIR bilder i SCADA Isolasjonssekvens



Gjenopprettingssekvens 



Feil 19.11.2021
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