
Spildevand A/S

Selskabsstruktur

Viborg Kraftvarme A/S 100 %

Viborg Elnet A/S 100 % Viborg Forsyning A/S 100 %

Energi 
Viborg A/S

Viborg Vand A/S 100 %

Viborg Spildevand A/S 100 %

Energi Viborg Gadelys A/S 100 %

Midtjysk Elhandel A/S 26 %
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VORES SRO!!!
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Nuværende SRO opstilling:
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BV-anlæg:
Ca. 10%.

IGSS-anlæg:
Ca. 90%.
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Hvorfor IGSS:

Flest installationer, Billeder og punkter mm.
Bedst: måske, måske ikke. 
I første omgang i hvert fald billigst.
Stor organisation bag udviklingen fremad rettet.
Flere systemhuse.!Flere systemhuse.!
Flest antal medarbejdere som kender systemet.

Historisk, fødestedet for IGSS!!
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Opgradering til samme SKADA-system og version.

Ensartning af skærmopløsninger

Flytning af nodenumre for PLC-drivere så der ikke er overlap

Tilretning af netværk / IP-adresser / VPN-forbindelser

Flytning af alarmnumre / alarmtekster så der opnås en ensartet område struktur

Flytning billeder med objektindhold til modtage konfigurationen.

Generelle opgaver ved samkøring af SRO-systemer

Flytning billeder med objektindhold til modtage konfigurationen.

Oprettelse PLC-noder i modtage konfigurationens driversetup

Ensartning / samkøring af brugervalidering 

Samkøring af procesdata

Oprettelse af nye rapporter 

Samkøring / koordination af alarmudkald

Oprettelse af udskrivningsmuligheder på forskellige lokaliteter

Enighed om fælles nummer/navne struktur(evt. Plan for konvertering eller...)
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Nummersystem for el-dokumentation, klemrækker og kabelopmærkning.
Bit-struktur(PLC-Skada programmerings struktur)
Lave samkøring / evaluerings møder om Billede struktur.
Alarm struktur.(10 – 20 – 30)

Planlæg:

Alarm struktur.(10 – 20 – 30)
Hvad er: DEJLIGT at have, og hvad er NØDVENDIGT.

En plan er altid bedre end igen plan, ”så lav en plan”
(i el-dokumentation kan det være nødvendigt  i en overgangs periode at køre med ALIAS nummerering.)
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Standard billeder(må man stjæle/låne) 
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El-forbrug. 

(Skab overblik.)
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Drøftelse af vagtordninger hos Energi Viborg A/S

Selskab: Energi Viborg A/S

Overskrift Vand Spildevand Kraftvarme El-Teknik

Hvordan er borgernes 
indgang til at meddele 
driftsforstyrrelser mv. 
udenfor normal arbejdstid?

Opkald til EV sendes udenfor åbningstid 
til Brandvæsen vagtcentral 
(Vagtcentralen sorterer mange af de 
ellers unødvendige opkald fra) Brandvæsen vagtcentral

Borgerne kan ikke kontakte os via vagtordningen, Men 
alle vores kunder kan fange os via vagttelefonen. 

Dag timer: Der ringes til adm. kontoret fra alm. borger / forbruger /installatør som så 
viderestiller til driftsvagts telefonen og direkte på samme driftvagts telefon ringer N1 - Energi 
Danmark - Energimidt eller andre energiselskaber - Energi Viborg Kraftvarme. Uden for 
arbejdstiden: Energi Viborg omstiller hovednumret 8929 2929 til brandstation, som giver 
beskeden videre til montørvagten på nær alarmer der kommer fra SRO anlægget som kun 
går til driftvagten, det er den samme drifts telefon der bruges som direkte henvendelse til 
driftsvagten i forhold N1 - Energi Danmark - Energimidt eller andre energiselskaber - Energi 
Viborg Kraftvarme. 

Hvordan indkommer alarmer 
fra SRO anlæg? 

Brandvæsnets vagtcentral har skærm 
med overblik over alarmer. Ved alarm 
ringes til vandvagten iht. et udleveret 
skema. Via SMS

Alarmerne fra Kraftvarmeværket og tilhørende centraler 
kommer via Randers ( Filter ) , De øvrige steder som vi 
har vagt på ringer direkte op på vores vagttelefon. ( 
Løgstrop, Foulum, Kirkebækvej, Haldege. )

Dag timer: Lyd og lamper på driftskontoret + 3 kontorer i El-afdelingen - SMS besked på den 
første hændelse til driftsvagten. Uden for arbejdstiden: Brandstation modtager lyd og 
kvitterer alarmen og giver besked til driftsvagten, samtidig modtager driftsvagten en sms på 
første hændelse.

Hvad er afdelingens 
servicemål med 
vagtordningen? 

At fastholde høj forsyningssikkerhed og 
minimere varigheden af 
driftsforstyrrelser samt skader på øvrige 
anlæg. 

At sikre vores værdier og undgå miljø 
mæssige belastninger.

Det er udgangspunktet for vagten at han skal kunne 
genetablere varmeforsyningen for det pågældende 
anlæg.

1. Sikker at ingen kommer tilskade ved fejl på el-anlægget / gadelysanlægget / 
trafikreguleringsanlæg. 2. a El-anlægget omkobles hvis muligt og hvis det ikke er muligt går 
rep. arbejde straks i gang. 2.b Gadelysanlæg rep. hvis det er et større områder uden lys. 2. c 
Trafikreguleringen rep. så anlægget er virker forsvarligt. 

Hvilke lovkrav er der til 
Umiddelbar igen, men ved udslip skal en 
virksomhed kunne kontakte en person på 

Man skal have Kedelpassersertifikat og lovpligtig 
motorpassercertifikat. Derudover skal man være LAUS 
uddannet og udpeget som koblingsperson på 

I henhold til strækstrømsbekendtgørelsen er det ejeren af anlægget der har ansvaret for at 
ingen kommer tilskade. I henhold til det fælles overordnet el -net kræves det, at der er en Hvilke lovkrav er der til 

vagtordning? Der er ingen lovkrav på områddet.
virksomhed kunne kontakte en person på 
renseanlægget.

uddannet og udpeget som koblingsperson på 
højspændingen.

ingen kommer tilskade. I henhold til det fælles overordnet el -net kræves det, at der er en 
vagtordning, da elnettet i Danmark hænger sammen.

Hvilken reaktionstid skal der 
være for vagtordningen?

20-30 min fra vandvagten modtager 
opkaldet til der sker fysisk handling på 
anlægget. 20 minutter

Man må max have 1/2 times transporttid til værket. Det er 
meget for skelligt hvor mange udkald man har på en 
vagtuge men typisk over 10 timer.

For driftsvagtens vedkommende, går han straks i gang og kravet er at fjernkontrolanlægget 
er bemandet i løbet af 20 min. enten på Bøssemagervej eller på en vagt PC. For 
møntørvagtens vedkommende, er der en max. bemandingstid på 30 min for at løse opgaven. 

Hvad er den årlige netto 
udgift for vagtordningen?

270.000 kr. pr. år pr. vagtordning + 12;5 
% i feriepenge ≈ 300.000 kr pr år.

246.168 kr. pr. år pr. vagtordning + 12;5 % 
i feriepenge = 276.939 kr. * 3 = 830.817 
kr. pr år.

Der er kun 1 vagt som pt. Dækkes af 6 personer. Der er 
ingen form for betalt backup. ( Dog er det ofte muligt at 
kontakte en af de øvrige i vagten hvis man har problemer 
man ikke selv kan løse )

Energi Viborg el net har betalt for vagten i 2011 : montørvagten ca kr. 350.000,00 
driftsvagten ca. kr. 350.000,00 . Direkte omk. for vagtbetaling til montør/driftsvagt ca.gms kr. 
35,00 x 122 timer x 52 uger x 2 vagter = kr. 444080,00 , da der også betales vagtbetaling 
under sygedom er beløbet sandsynligvis en del større.

Nævn 5 typiske 
henvendelser om 
driftsforstyrelser:

1 Vandbrud indmeldt af borger. Slamflugt. Fejl på Motor eller Kedler i Løgstrup 60 KV / 10 KV fejl i elnettet

2

Fejl på SRO såsom: Fejl på kalkanlæg 
syd. Fejl på øvrige anlæg som 
kompressor, pumper eller 
kommunikation.

Oversvømmelser ved 
pumpestationer.(ikke ved regn) Fejl på motor i Foulum 0,4 KV kabelfejl

3
Borgers indrapportering om beskidt eller 
manglende vand.

Manglende kommunikation med 
pumpestation.(kun kritiske) En fejl på Kraftvarmeværket eller en af vores 11 centraler 0,4 kV kabelskabe / luftlednings fejl incl. påkørsel

4 Brud i private hjem. Flowsvigt returslam pumpe. Svigt af kedler i Haldege Fejl på gadelyset / trafikregulering

5 Strømsvigt. Igen ind eller udløbs flow på Renseanlæg Vandlækage i Rørnettet ( Foulum, Løgstrup, )
Frakobling af nettet på grund af andre ledningesejere graver omkring kablerne, når de har 
fejl på deres anlæg. 

Andet: Fejl på alarmanlæg. Strømsvigt.

Det er et krav fra stærkstrømsbekendtgørelsen, at der er flere personer tilstede ved en del af 
elopgaverne. Jeg vil gerne have undersøgt hvor mange udkald driftsvagterne og 
montørvagterne har i gms, men har ikke nået det.
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Fælles vedligeholdssystem:
Sertica eller gl. logihold



Spildevand A/S


