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EXAMENSARBETE 
 
 

Reläskyddskanaler och telekommunikation hos 
Vattenfall Västnät 

 
 

Sammanfattning 

Hos Vattenfall Västnät behövdes en sammanställning av utrustning för allmän 
telekommunikation. Utrustningen används mest till fjärrkontroll av utrustningar i 
kraftnätet, ett annat användningsområde är telefoni. Befintliga utrustningar listas i 
rapporten med livslängd och andra tänkbara problem, även utrustningar som planeras 
eller är på väg att upphandlas ingår i listan. Ersättningsutrustningar som finns på 
marknaden har också tagits fram.  

Västnät har ett outnyttjat optofibernät som ska användas för kommunikation. Vid 
utredning av telekommunikationsnätet gjordes ett förslag på hur man bäst skulle kunna 
nyttja optofibernätet. 

Utrustningen för reläskyddskanaler hos Västnät behöver bytas ut. Status på den 
befintliga utrustningen presenteras i rapporten. Det har gjorts en marknadsundersökning 
av vilka produkter som finns för en eventuell ersättning. Undersökningen innehåller 
vilka internationella standarder och krav som ställs på reläskyddskanaler och hur de 
befintliga och nya utrustningarna uppfyller dessa krav. En jämförelse mellan två av de 
till synes mest intressanta utrustningarna har dokumenterats. 

Under arbetet framkom det att man vill göra en jämförelse med avseende på pris och 
funktion, mellan reläskyddskanaler och längsdifferentialskydd. Längsdifferentialskydd 
är en alternativ utrustning för reläskyddssamverkan. Man har därför jämfört kostnaderna 
för utbyte på en viss sträcka för ett längsdifferentialskydd respektive en reläskyddskanal.  

Nyckelord: Reläskyddskanaler, reläskydd, telekommunikation, optofiber, 
telekommunikationsutrustningar, TPE 
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DISSERTATION 
 
 

Teleprotection equipment and 
telecommunication at Vattenfall Västnät 

 
 

Summary 

“Vattenfall Västnät” needed a survey of their general telecommunication equipment. 
The equipment in question is mostly used for remote control, and for telephone 
communication. The existing telecommunication equipment is listed in the report. The 
list includes vital parameters. Equipment that is planned or already being purchased is 
included in the list.  Existing spare parts on the market are also included.  

“Västnät” has an existing opticfibre network that is not in use. This network is intended 
to be used for telecommunication purposes. The report suggests ways to best make use 
of this network 

Furthermore the teleprotection equipment at “Västnät” needs to be replaced. The status 
for the existing equipment is listed in the report. A market investigation for 
teleprotection equipment has been made. This investigation also includes what standards 
and requirements are needed for this kind of equipment. . The report tells whether the 
existing equipment and the equipment on the market fulfil these demands A comparison 
between the two most interesting teleprotection equipment found on the market has been 
made. 

During the work there arose a desire to compare teleprotection equipment with line 
differential protections. A line differential protection is an alternative equipment for 
cooperation between relay protection units. A cost comparison is made between those 
alternatives for a certain distance. 

Keywords: Teleprotection Equipment, relay protection, telecommunication, optical 
fibre, telecommunication equipment 
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1 Inledning 
Hösten 2001 presenterade Vattenfall Västnät ett förslag till examensarbete för oss som 
verkade intressant. I vår inriktning på elektroingenjörsutbildningen ingår inte 
elkraftslära och vi såg här möjlighet till inblick även på kraftsidan av elbranschen. Vi 
bestämde oss för att genomföra arbetet med följande ramar.  

1.1 Bakgrund 

• Vattenfall Västnäts utrustningar för reläskyddskanaler är gamla. Behov finns av att 
fastställa vilka utrustningar som måste bytas ut. Västnät vill också veta om nya 
normer uppfylls. Modern telekommunikationsutrustning medför nya möjligheter för 
reläskyddssamverkan/felbortkoppling, för att börja använda dessa nya möjligheter 
måste detta presenteras på ett konkret sätt. 

• En förstudie "Regional kommunikation Västsverige" gjordes under 1999. På grund 
av ändrade förutsättningar har utredningens slutsatser och resultat inte genomförts, 
bland annat på grund av Vattenfalls optofiberprojekt. Utredningen tog endast hänsyn 
till Västnäts nuvarande användningsområden för telekommunikation. Behov finns 
att uppdatera utredningen samt att göra en mer allmän/generell utredning av 
möjligheter med telekommunikation. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att åstadkomma ett projekt för utbyte av reläskyddskanaler samt att 
klargöra standarden på kommunikationsutrustningen inom Vattenfall Västnät. 
Ambitionen från Västnät är att så snart som möjligt realisera examensarbetets resultat.  

1.3 Mål 
Telekommunikation - Utbyte av reläskyddskanaler 
1. Sammanställ normer som finns för reläskyddskanaler 
2. Ta reda på vilka utrustningar som finns på marknaden och dokumentera detta 
3. Dokumentera och sammanställ status för befintliga utrustningar för 

reläskyddssamverkan 
4. Dialog med annan verksamhet (felbortkoppling/kontrollanläggning) för att få fram 

deras eventuella behov av utbyte av utrustningar 
5. Hjälpa verksamheterna felbortkoppling/kontrollanläggning med att ta fram lösningar 

på problemen 
6. Göra en plan för utbyte och kompletteringar av utrustning för reläskyddssamverkan 
 
Telekommunikation  - Allmänt 
7. Lista nuvarande telekommunikationsutrustningar inom Vattenfall Västnät 
8. Dokumentera livslängd på telekommunikationsutrustning samt andra tänkbara 

problem 
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9. Vilka ersättningsutrustningar/system finns på marknaden? 
10. Vad behöver Västnät göra inom telekommunikation? 
11. Hur kan Västnät bäst dra nytta av sin optofibersatsning? 
12. Behov av kommunikation nu och i framtiden 

1.4 Avgränsningar 

De olika delmomenten går att utföra med olika omfattning och djup. Vissa delmoment 
kan utelämnas, men delmoment 1, 2, 3, 4, 6 och 7 måste genomföras. Vilka delmoment 
som i första hand skall utelämnas bestäms av studenter tillsammans med examinator och 
handledare. 

1.5 Revidering av mål 

Ursprungligt uppdrag har inte formulerats så att längsdifferentialskydd, LDS, skall 
behandlas. Men eftersom LDS ett skydd som kommunicerar mellan stationer är det 
intressant för ex-jobbet. Även om man inte tittar på befintliga sträckor där LDS finns 
idag kan LDS vara en lösning när man med modernare teknik ersätter en gammal 
reläskyddssamverkan. Därför är det av stor vikt för Västnät att arbetet inkluderar vissa 
studier av vilka krav ett modernt LDS ställer på kommunikationsutrustningen. Det bör 
undersökas om kommunikationen är billigare för ett LDS än för en 
reläskyddskanalutrustning. 

En annan utökning av arbetet blev att göra en jämförelse av nya och gamla utrustningar 
för reläskyddskanaler, gällande uppfyllande av standarden IEC 60834-1 m.m. 

Man har också tagit med trender inom reläskyddskommunikation.  

På grund av dessa tillägg är delmoment 6 inte längre obligatorisk. 

2 Grundläggande principer 
Inom elbranschen används telekommunikation bland annat för att kunna fjärrstyra 
nätstationer och frånskiljare samt för reläskyddssamverkan. Det finns en mängd sätt att 
överföra signaler mellan olika geografiska ställen. De medium som finns idag är 
koppartråd, bärfrekvens, mikrovågsradiolänk, fiberoptisklänk och satellitlänkar. Av 
dessa finns alla utom satellitlänk hos Västnät. 

Stommen i Vattenfall Västnäts kommunikationsnät består av flerkanalsradiolänkar av 
typen Granger. Dessa radioapparater binder ihop stationer i två slingor med några 
sträckor på mitten gemensamt, det vill säga ungefär som en åtta. I stationerna sitter 
enkanalsradiolänkar som kallas för radiosnurror. Dessa kommunicerar med ett antal 
understationer i nätet men har bara kontakt med en i taget. 

Kommunikation används även till snabbare bortkoppling av fel. När det uppstår ett fel 
på en kraftledning i ett maskat nät, måste ledningen och omgivningen skyddas, man 
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kopplar ifrån ledningen. Detta ska ske så snabbt som möjligt efter det att felet 
uppkommit. Felen upptäcks genom att man mäter ström och spänning i ändarna på 
ledningen och tar in detta i så kallade reläskydd. Reläskydden behandlar mätvärdet och 
reagerar efter förinställda värden. Om det är ett fel skickar reläskyddet en signal till en 
brytare som kopplar ifrån ledningen. På grund av det maskade nätets komplexitet ställs 
reläskyddet in så att det kan upptäcka fel på en viss sträcka. Denna sträcka får räcka som 
längst till nästa station eftersom man inte vill riskera att koppla ifrån för stor del av 
ledningen. Detta löser man genom olika steg i skyddet som tidsfördröjs beroende på var 
felet finns. Om felet ligger inom 80 % av ledningen så kopplas ledningen ifrån 
momentant, steg 1. Om felet ligger bortanför dessa 80 % så tar det lite längre tid för 
skyddet att lösa ut, steg 2.   

 

Figur 2-1 Selektiv bortkoppling av ledning 

På en del ställen i kraftnätet kan man behöva koppla från ledningen momentant varje 
gång. Det kan till exempel bero på att ett störningskänsligt företag matas av ledningen. 
För att kunna göra detta behövs någon slags kommunikation mellan skydden i ändarna 
på en ledning. Antingen sätter man dit något som kallas för längsdifferentialskydd som 
mäter ström och kommunicerar på en fast förbindelse mellan två punkter. Eller så 
använder man en reläskyddskanal. Med utrustning för reläskyddskanaler menar man i 
denna utredning en utrustning mellan reläskydd och kommunikationsmedium.  

3 Telekommunikation allmänt 
Inom Västnät används telekommunikation mest till fjärrkontroll av utrustningar i 
kraftnätet men även till exempelvis telefoni. För Västnäts del utgörs stommen i 
kommunikationen av en mångkanalig radiolänk. Alla kommunikationsförbindelser som 
går genom luften utnyttjar en frekvens. Dessa frekvenser bestäms av Post och 
Telestyrelsen, PTS. Man söker frekvenstillstånd för en period och när denna gått ut är 
det risk för att man får avslag på nästa ansökan. Detta är ett problem eftersom det totala 
frekvensbandet får allt fler användare. 
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3.1 Befintlig utrustning 

Nedan beskrivs de olika utrustningarna för telekommunikation inom Västnät, deras 
funktion, livslängd, problembeskrivning och egenheter. Även utrustningar som planeras 
eller är på väg att upphandlas ingår i listan. För en mer översiktlig presentation se 
bilaga1. 

3.1.1 Flerkanalsradiolänk 

Radiolänkar används för telefoni, dataöverföring och reläskyddsamverkan. Med en 
radiolänk menas en fast, riktad radioförbindelse mellan två punkter. 
Flerkanalsradiolänkar har betydligt större överföringskapacitet än både bärfrekvens och 
enkanalsradiolänk. Hos Västnät ligger frekvenserna runt 1,5 GHz. En 
flerkanalsradiolänk består av två funktionsmässigt åtskilda delar, en radiodel och en 
multiplexdel se (3.1.5). Radioutrustningen innehåller radiosändare och radiomottagare. 
Ett problem för radiolänkar är att de är utsatta för ”fading”. Detta innebär att 
radiosignalens styrka kan variera beroende på förhållande i atmosfären. I en del fall kan 
radiosignalen bli så svag att förbindelsen tillfälligt bryts, oftast i några sekunder. 

§ Granger – mångkanallänk 

Grangernätet tillåter överföring på ett stort antal kanaler. I varje station finns en terminal 
per riktning. Dessa står i kontinuerlig kontakt med en motsvarande terminal i nästa 
station.  

För Vattenfall Västnäts del utgör Grangernätet stommen i kommunikationen. Systemet 
är uppdelat i tre olika basbandsgenomkopplade system. Dessa bildar två olika slingor 
med gemensam mitt. Utrustningen är tillverkad i början på 1980-talet. 

Systemet bedöms vara tekniskt slut redan nu och reservdelar går inte längre att få tag på. 
Reparation av reservdelar sker av en äldre person i Sverige. Systemet är sårbart eftersom 
om en sändare/mottagare går sönder tappas upp till 72 kanaler. Det som har varit bra är 
att den klarar långa avstånd. Vad gäller frekvenstillstånden går man på dispens från år 
till år.  

3.1.2 Enkanalsradiolänk  

Enkanalsradiolänkar (ERL) använder frekvenser runt 380 MHz. ERL har liten 
överföringskapacitet. De används oftast i utkanten av telekommunikationsnätet. ERL 
har fördelen att inte påverkas lika mycket av störningar från ställverk, till exempel 
ljusbågar, som bärfrekvensutrustning. ERL kan också utsättas för fading. 

Ett problem som uppkommit på senare år är frekvenstillstånd. Ett nytt system för 
telekommunikation som kallas TETRA ska tas i bruk. Detta skall användas för polis, 
räddningstjänst och ambulans kommunikation i hela Europa. De frekvenser som 
kommunikationen skall ligga på är 380-382,5 MHz. Det innebär att det ska vara rent på 
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all annan trafik inom en radie på 15 mil från Stockholm, Göteborg och Malmö, i första 
hand. Övriga delar av Sverige drabbas av TETRA genom närheten till Danmark, Norge 
samt Finland, där det ska vara rent ett antal mil från gränsen. Tillstånden för länkar mm 
i detta band förlängs inte efter 2002. 

Frekvenser i bandet 382,5 - 385 MHz ska användas för övriga TETRA-system och där 
finns inga överhängande planer just nu. Här kommer tillstånden att förlängas med 1 år i 
taget.  

Frekvenser på 800 MHz som kan bli aktuella för länkar är ännu inte färdigplanerat av 
PTS, men troligen före halvårsskiftet. Eftersom Västnäts frekvenser ligger mellan 382,5 
- 385 MHz är det ingen panik med att lämna bandet och ska det utökas har PTS bett 
Västnät att söka på befintliga frekvenser. Det sker nytilldelning av tillstånd i detta band. 

De låga frekvenserna, runt 374 - 375 MHz, ska inte bort på grund av TETRA. Det är 
enbart frekvenser mellan 380 - 382,5 MHz berörs.  

De som får nya länktillstånd på de utsatta frekvenserna får besked att tillstånden bara 
förlängs med ett år i taget, tills det kommer någon som söker för ett "civilt" TETRA-nät. 
Då har TETRA företräde och länktillstånden dras in. 

§ BBC-länk RT33  

RT33 är den radiolänk som används för radiosnurrornas kommunikation. Utrustningen 
är tillverkad i början på 1980-talet och det finns 88 utrustningar hos Vattenfall Västnät. 
Systemet går ej att köpa nytt idag och den tekniska livslängden begränsas av brist på 
reservdelar. Det är även besvärligt att få fram enstaka komponenter som slits ut i 
utrustningen. När det gäller hela reservdelar är tillgången större, men beräknas inte 
räcka längre än ca 5 år. Kunskap om reparationer och underhåll av utrustningen är 
begränsat till en person inom Västnät. En administrativ livslängdsbegränsning är 
svårigheterna med frekvenstillstånd. 

§ Sonab-länkar (ERS705/FR4000)  

Systemet, som består av kompletta FM-radioutrustningar, används som bas- relä- och 
radiolänkstationer på UHF-banden (UltraHighFrequency). De olika modulerna, som 
radioutrustningarna är uppbyggda av, stoppas in i kortramar och monteras i ett stativ. 
Vattenfall Västnät har 19 Sonab-utrustningar som är tillverkade i slutet på 1980-talet. 

När det gäller reparationer görs dessa endast inom Västnät. Moduluppbyggnad gör dem 
enkla att underhålla och det finns även en bra dokumentation. Utrustningen går sällan 
sönder och är mycket driftsäker. Systemen går ej att köpa nya idag och den tekniska 
livslängden begränsas av brist på reservdelar. En administrativ livslängdsbegränsning är 
svårigheterna med frekvenstillstånd. 
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§ SRA-länk RL123 

RL123 är en enkanalsradiolänkutrustning för talbandet 0,3-3,4 kHz, avsedd att användas 
vid förbindelser på relativt korta distanser. Det finns 18 stycken RL123 utrustningar 
inom Vattenfall Västnät. Dessa är tillverkade under 1960-talet. 

För RL123 finns det väldigt lite reservdelar kvar och man lever på en gammal buffert. 
Det är en utrustning som det ofta är fel på och det är även dålig kvalité på signalen. 
Systemen går ej att köpa nya idag och den tekniska livslängden begränsas av bristen på 
reservdelar. En administrativ livslängdsbegränsning är svårigheterna med 
frekvenstillstånd. 

3.1.3 Bärfrekvensutrustning 

Bärfrekvens på en kraftledning gör det möjligt att åstadkomma säkra fjärrförbindelser. 
Bärfrekvens innebär att man förutom elektrisk energi med frekvensen 50 Hz också 
använder ledningarna för teletransmission med mycket högre frekvenser (40-500 kHz). 
Ledningarna går ofta naturligt mellan de punkter som behöver ha kontakt med varandra.   

§ EB BFM4 (ZAP01) 

BFM4 är ett analogt bärfrekvenssystem. Västnät har 6 sådana bärfrekvensutrustningar 
som är tillverkade i början på 1970-talet. De är delvis uthyrda till SvK men används 
även för eget bruk till reläskyddssamverkan. Systemet kan inte köpas nytt idag, men det 
finns en mängd reservdelar som SvK äger. Detta beror på att många av SvK:s 
förbindelser har lagts över på optofiber. BFM4 är ett gammalt system och eftersom det 
finns så få utrustningar i bruk tar det mycket resurser att hålla uppe kompetensen på 
detta. På avdelningen finns två personer som är mest insatta i systemet.  

3.1.4 Optofiberutrustning 

Överföringen av signalen går i en optofiber. I ändarna på fibern sitter utrustningen som 
sköter omvandlingen från elektriska signaler till ljusimpulser som går genom fibern. 

§ NERA Optical Line Terminal  

Den optofiberutrustning som Vattenfall Västnät har används i en förbindelse mellan Ed 
och Hjälmstad. Den överför digitala signaler för fjärrstyrning av 130kV stationer. 
Vattenfall har två utrustningar, de är tillverkade i början på 1990-talet. Utrustningen går 
att köpa ny idag. Man valde denna utrustning för att priset var bra och för att Nera var 
det enda företag som kunde erbjuda det som Vattenfall hade begärt i anbudet.  En 
nackdel är att eftersom det bara finns en förbindelse av det här slaget kan det vara svårt 
att hålla kompetensen uppe.   
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3.1.5 Multiplexrar och lågfrekvensutrustning 

Multiplexutrustningen används för att sammanlagra telefoni och datakanaler på ett sånt 
sätt att dessa kan överföras på bredbandskabel, flerkanalsradiolänk eller 
optofiberförbindelse. 

Det är den utrustning som tar alla signaler som man vill överföra från en station till en 
annan och lägger in dem på olika frekvenser i det frekvensband som sänds över. Den 
delar även upp det som kommer från motstående station och skickar det till rätt 
utrustning till exempel RTU, telefon och utrustning för reläskyddsutrustning. Detta 
gäller för analoga system.  

Lågfrekvensutrustning används för att dela upp signalerna vid användning av 
enkanalsradiolänk och även för vidare uppdelning efter multiplexrarna. 

§ EB LF-hylla (M4) 

LFM4 är en utrustning som dels är integrerad i bärfrekvensstativen och dessutom 
används tillsammans med annan utrustning för att få ut flera funktioner på samma kanal. 
Den används till exempel tillsammans med Sonabs radio FR400. Vattenfall Västnät har 
ca 20-40 LFM4. Tillverkningsåren är i början på 1970-talet. Systemet kan inte köpas 
nytt idag. Det finns en mängd reservdelar som SvK äger, dessa finns eftersom många 
förbindelser har lagts över på optofiber. 

§ Nokia DM2, DB2 

Detta är en multiplexer som kan användas med många olika gränssnitt. Dessa är 
nyinköpta och tänkta att användas med t.ex. nya radiolänkutrustningar och optofiber. 
Utrustningen är tillverkad i början på 2000-talet. Systemet kan användas mot många 
olika överföringsmedia, till exempel olika radiolänkar eller optofiber. 

§ RAD KILOMUX2000 

Utrustningen används för att överföra data, röst och fax över digitala nät och fungerar 
med många olika gränssnitt mot olika kommunikationsutrustningar. Den är tillverkad i 
slutet av 1990-talet, utrustningarna är 4 till antalet. Dessa används inom Västnät för 
kommunikation mellan driftövervakningssystemets datorer i ställverket, DC2 i Lärje 
och DC3 i Parken. Systemet går inte att köpa nytt idag men en modernare variant finns 
att köpa. Det finns reservdelar till utrustningen. Vad gäller kunskap om systemet finns 
det ett par personer på Västnät som har god kunskap om utrustningen, det finns även bra 
supportpersonal i Sverige. Befintligt system används men kommer att avvecklas i takt 
med att Västnäts gamla driftövervakningssystem, REKO-T, slutar att användas. 
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3.1.6 Tele/signal kabel 

Signalkabeln är en fast anordning som direkt överför signaler mellan två platser. 
Kablarna lades ut början på 1970-talet och används till fjärrkontroll av 130kV stationer, 
reläskyddssamverkan, uthyrning och telefoni. Kabeln kommer att avvecklas eftersom 
den mesta kommunikationen har lagts över på andra media. 

3.1.7 Fjärrfrånskiljarkommunikation 

Från driftcentralerna styrs frånskiljare ute i distributionsnätet. Denna kommunikation 
sköts av system som är speciellt utvecklade för detta. 

§ Nortroll 

Nortroll är ett PC-baserat kontrollsystem för fjärrstyrning av frånskiljare. Det är 
tillverkat i början på 2000-talet och det finns ca 386 stycken inom Västnät. Systemet går 
att köpa nytt idag och det finns reservdelar. Kunskap om systemet är väl spritt inom 
Västnät. Systemet fungerar sämre än Radiussystemet och är mer komplicerat. En av de 
saker som är besvärligt är nyinstallation och utbyte av enheter då enheterna måste 
initieras från två ändar av förbindelsen. Vad gäller frekvenstillstånd är det inga problem. 

§ Radius  

Radius är ett fjärrkontrollsystem som används för fjärrstyrning av frånskiljare. Västnät 
har 143 stycken som är tillverkade i början på 2000-talet. Systemet går att köpa nytt idag 
och det finns reservdelar på flera ställen. Ett antal anställda på Västnät har kunskap om 
systemet och leverantören finns i Karlskrona. Frekvenstillstånden utgör inget problem. 

3.2 Telekomutrustningar på marknaden 

Marknaden för telekomutrustningar har undersökts för att finna ett antal möjliga 
ersättningsutrustningar. I bilaga 2 finns produktblad från olika tillverkare inom 
områdena bärfrekvensutrustning, multiplexrar, lågfrekvensutrustning, 
optofiberutrustning, radiolänkutrustning och satellitutrustning.  

4 Reläskyddskanaler 
Reläskyddssamverkan mellan skydden i de olika ledningsändarna används för att erhålla 
en snabbare, selektiv bortkoppling av ett nätfel än vad som ges med skydd utan 
kommunikation. Signalöverföringen mellan skydden kan vara analog eller digital. 
Överföringsmedium kan vara galvaniskt, optiskt eller trådlöst. De tillgängliga 
överföringsmedia för reläskyddskanaler som finns på marknaden idag är  

- Koppartråd 

- Bärfrekvens  
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- Mikrovågsradiolänk 

- Fiberoptisklänk 

Reläskyddskanalerna skall ha hög tillgänglighet och ska transportera signalen från ena 
ändan till den andra med så hög hastighet som möjligt och med så hög tillförlitlighet 
som möjligt. Detta tillsammans med ekonomi och hur det ser ut praktiskt, är det man 
tittar på när man väljer utrustning.  

Det finns två sätt att skapa samverkan mellan reläskydd i olika stationer. Det ena är att 
sätta upp reläskydd som har inbyggd kommunikationsmöjlighet och som kommunicerar 
över en fast förbindelse mellan stationerna, koppartråd eller optofiber. Detta reläskydd 
kallas längsdifferentialskydd (LDS). Det andra är att kommunicera via utrustning för 
reläskyddskanaler. Med utrustning för reläskyddskanaler menar man i denna utredning 
utrustningen mellan reläskydd och överföringsmedium.  

Det finns två typer av besked som sänds mellan reläskydd. Det ena är reläskyddsbesked 
som betyder att om utrustning i en ände känner ett fel skickas ett besked till andra änden 
och om den också känner fel så löses ledningen ut. Det andra är utlösningsbesked som 
skickas från en reläskyddskanal som säkert vet att det är fel och den motsatta 
utrustningen löser ut med en gång utan att fundera på om den känner fel. En utrustning 
består oftast av ett rack med ett antal kort i. 

4.1 Standarder och normer  

Utrustning för reläskyddskanaler skall uppfylla vissa normer. I undersökningen har 
hänsyn tagits till olika standarder och normer framtagna av organisationer som IEC, 
”International Electrotechnical Commission”, och CIGRE,  ”International Council on 
Large Electric Systems”.   

Vid undersökning av utrustningar nämns att de flesta utrustningar uppfyller standarden 
dock ej senaste utgåvan. Vad skillnaden är mellan de olika utgåvorna av standarden är 
inte klarlagt, eftersom de inte har gått att få tag på. 

Hänsyn har även tagits till vad SvK har ställt för krav i sin upphandling av 
reläskyddskanaler som gjordes 1998, [1]. Vad det gäller krav som ställs på tillämpning 
av lagstiftning om elektromagnetisk kompabilitet, skall gällande EU- direktiv följas, 
dessa har ej utretts närmare i arbetet. 

4.1.1 Standarder 

Ett krav som vanligtvis ställs på utrustning för reläskyddskanaler är att den ska uppfylla 
krav i den internationella standarden IEC 60834-1, ”Performance and testing of 
teleprotection equipment”,[3].  

I SvK: s upphandling KA98/06 ställs även krav på omgivningen kring utrustningen, [1]. 
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• Operating conditions: enligt IEC 60721-3-3, klass 3K5 där högsta och lägsta 
lufttemperatur är rättade efter IEC 60495 (1993), 3.1 

• Storage conditions: Enligt IEC 60721-3-1, klass 1K5 
• Power supply: Enligt IEC 60495 (1993) 

• Enligt IEC (60)870-2-1, så ställs bl.a. kravet att spänningstålighet och EMC skall 
vara lägst en viss nivå för anslutningar till strömförsörjning, 
högfrekvensanslutning till kraftledningen och anslutningar för 
reläskyddskanalens funktioner för sändning, mottagning och larmsignal. Den 
europeiska standarden EN 60870-2-1 (1996) är utarbetad från denna standard, 
ihop med europastandardens ikraftsättningsdokument utarbetat inom CENELEC. 
Vattenfall Västnät abonnerar på EN 60870-2-1,[4]  

• SS 436 15 03, “Immunity to conducted electromagnetic interference” 

4.1.2 CIGRE  

CIGRE är en organisation som inriktar sig på teknisk utveckling och utbyte av kunskap 
mellan länder, inom området generering och överföring av högspänning. Organisationen 
grundades 1921 och är baserad i Frankrike. 

De har skrivit en rapport år 2000 som heter CIGRE 34/35.11, "Protection using 
Telecommunications", [2]. Den kan sammanfattas enligt följande: 

Avregleringen inom både telekommunikation och kraftindustrin, tillsammans med nya 
telekommunikationsnätverks teknologier, har resulterat i ett behov av att omvärdera 
traditionella metoder att bygga telesamverkanssystem och till den knuten 
kringutrustning.  

Meningen med rapporten från CIGRE är att skapa medvetenhet för krav, möjligheter 
och risker med skyddssystem via telekommunikation. Samt att hjälpa ingenjörer inom 
telekom att få en allmän förståelse för konstruktionen och handhavande av säkra 
telesamverkansutrustningar, som möter utförandekraven på det mest ekonomiska sättet. 

• Kapitel 2 beskriver kraftsystem ur telekommunikationssynpunkt med fokus på 
fel på kraftledningen, anledningar och kännetecken. I kapitlet definieras olika 
uttryck och det avslutas med en del som talar om varför telesamverkan behövs 
och hur skydd kan använda telekommunikation för att koppla bort fel 

• Kapitel 3 beskriver principer för skyddsreläer och skyddsutrustning som 
använder telekommunikation och avhandlar med olika aspekter behovet av 
telesamverkan, dess fördelar och nackdelar om något går fel 

• Kapitel 4 ger en översikt över olika typer av utrustning och överföringsmedia 
samt listar fördelar, problem och risker med de olika systemen, både under 
normal drift och när fel uppstår 
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• Kapitel 5 behandlar olika gränssnitt, normer för gränssnitt mellan skydd, 
reläskyddsutrustning och kommunikationsutrustning 

• Kapitel 6 fokuserar på prestandakrav på skydd, reläskyddsutrustning och 
kommunikationsutrustning 

• Kapitel 7 behandlar systemkonfiguration och uppbyggnad. Kompatibilitets- 
frågor mellan reläskyddsutrustning och telekomteknologier är beskrivna för att 
fungera som en hjälp för specialister som utvecklar reläskyddssystem. 

• Kapitel 8 ger en inblick i framtidens trender och nämner några problem som 
behöver lösas inom en nära framtid 

• I kapitel 9 sammanfattas dokumentet och några slutsatser dras 

4.1.3 Svenska Kraftnäts rekommendationer angående 
kontrollanläggningsteknisk standard 

En arbetsgrupp startades 1993 för att ta fram en rad dokument som kallas KATS 
(KontrollAnläggningsTekniskStandard). Dessa bestämmelser skall tillämpas av SvK, 
och får tillämpas när det gäller underliggande nät. Nedan följer utdrag ur KATS kapitel 
5.3 ”TELESAMVERKAN”. [5] 

• Funktionskrav reläskyddskanaler 

Mellan reläskydd och den kommunikationsutrustning som ska överföra signalen ska 
för reläskyddskanaler finnas ett gränssnitt som ger följande funktioner: 

− Möjlighet att förlänga sändpulsen till ≥  100 ms. 

− Sänd och mottagen signal, som inte indikeras i de skydd som använder 
telesamverkan, ska indikeras av gränssnittet 

− Två fria kontakter för vardera sändning respektive mottagning av signal 

− En fri kontakt för överföring av informationen, ”telekommunikationsutrustning i 
drift” till fjärrterminal 

− En kontakt för blockering av ev. återinkoppling vid kanalfel 

− Övervakning av telekommunikationsutrustningen 

− En tryckknapp för provsändning av signal 

• Tekniska krav 

För telesamverkan krävs att kommunikationsutrustningen är stabil mot störningar 
och har en hög tillgänglighet. Signalöverföringstiden bör vara så kort som möjligt 
med bibehållen säkerhet mot oönskad funktion. Minimikravet på total 
felbortkopplingstid, inklusive brytartid, är 90 ms för fel inom ledningsskyddets 
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första steg. Detta innefattar signalöverföringstiden för reläskyddskanal- funktioner. 
Alla fel på hela ledningen ska vara bortkopplade inom 130 ms.  

Beteckningar för tekniska krav som används i KATS är: 

§ Tac, Maximal överföringstid 

§ Pu, Sannolikhet att få en oönskad signal vid ett givet signalstörningsförhållande 
(S/N) och given varaktighet på störsignalen, Tb. 

Analoga beteckningar: 

§ S/N, Förhållande mellan signal och störning, gäller för analoga system 

§ Tb,  Varaktighet på störsignal 

§ Pmc, Sannolikhet att en signal inte kommer fram vid ett givet 
signalstörningsförhållande (S/N) och en maximal överföringstid, Tac 

§ För definitioner av använda beteckningar se standard [90]. 

Data för beteckningar  

§ För reläskyddskanal, enligt tillåtande underräckande och överräckande 
skyddssystem samt brytarblockering. 

– Maximal överföringstid Tac < 40 ms 
– Tillförlitlighet, ej överförd signal Pmc <10-3 

– Säkerhet mot oönskad signal  Puc<10-3 

§ Pulslängd på sänd signal 100-150 ms 

För analoga utrustningar gäller krav med S/N=0 dB vid 4 kHz bandbredd och en 
varaktighet på störsignal Tb 0-200 ms. I övrigt skall utrustningen uppfylla de i KATS 
3.2 [6] angivna normer specifikationer och generella krav som anges för reläskydd. 

• Utformning 

Om subsystem finns ska varje subsystem alltid ha ett eget gränssnitt mellan 
kommunikationsutrustning och kontrollanläggning. Funktionen kan realiseras i egen 
hårdvara som teletillsats eller vara integrerad i något skydd. Exempel på teletillsatser 
som gränssnitt för reläskyddskanaler för sändning och mottagning av signaler visas i 
KATS 5.3, [5]. 

4.2 Befintlig utrustning  

En sammanställning har gjorts av vilka utrustningstyper som finns hos Västnät idag. Vid 
intervjuer på avdelningen för telekommunikation och hos SvK framkom följande fakta 
om status på utrustningen och problem som uppkommit under åren.  
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4.2.1 EB SP-kanaler (Selective Protection)  

Utrustningen är inbyggd i bärfrekvensutrustningen BFM4. Kanalens hela benämning är 
SP shelf type ZFTR 303 04. Utrustningen kommer att bytas när BFM4 byts ut eftersom 
de är av samma typ och sitter i samma stativ. Systemet är från början på 1970-talet men 
det är ingen brist på reservdelar och det finns ca 28 st. utrustningar i bruk hos Västnät. 
Inom Västnät används alla SP-utrustningar till att överföra status för reläskydden. Hos 
SvK är utrustningen inte godkänd för användning.  

Problem som har uppkommit på utrustning 

§ Oxid på kontaktanslutningar så att utrustningen ej fungerat som den ska 

§ Fel på tonmottagaren, och utgången har ej fungerat. Detta gör att samverkan ej 
fungerar 

§ Har ingen signalbehandling och tittar ej på kvaliteten på signalen dvs. tar endast den 
starkaste av 2 signaler. Detta medför att en störning, exempelvis brus, ger en 
utlösning som gör det olämpligt att använda i bärfrekvenssammanhang. Detta har 
vid flera tillfällen orsakat oselektiva utlösningar. 

4.2.2 EB PSE51 

PSE51 är en utrustning för reläskyddssamverkan. Västnät har 8 stycken enheter och 
utrustningen är sedan mitten på 80-talet. Dessa används för sändning av 
reläskyddssignaler och på ett ställe för utlösningsbesked.  PSE51 är hos SvK endast 
godkänd för reläskyddssignaler.  

Problem som har uppkommit 

§ Testknappen kan fastna inne så att det inte går fram larm. Detta har orsakat bortfall 
av funktion för reläskyddssamverkan. När man åtgärdat knappen är det inga 
problem. 

§ Ett stort problem har varit att ingångarna är för känsliga, detta medför att endast 
några få volt påverkar ingångarna. Om kabel dras parallellt med annan kabel så blir 
det kapacitiv koppling vilket gör att den kan reagera på transienter och skickar en 
impuls som löser skydd så att brytare slår ifrån, larmet noteras även på 
händelseskrivaren. 

§ Underhållskrävande utrustning, korten går ofta sönder. 

4.2.3 BBC NSD 60 

NSD60 är sedan början på 1970-talet, Västnät har 4 stycken enheter och det är dålig 
tillgång på reservdelar. Utrustningen används endast till att skicka utlösningsbesked. 
Hos SvK är utrustningen inte ens godkänd för reläskyddsbesked. 

§ Störningar från radiolänkar har orsakat utlösning utan att fel funnits 
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§ Fel på filterkort har orsakat att utrustning inte fungerat 

§ Utrustningen tittar inte på kvaliteten på signalen, men skickar en kod som ska 
avkodas. Vid störning kommer inte koden fram.  

 

4.3 Reläskyddskanaler på marknaden 

Efter kontakt med leverantörerna DIMAT, TEAMCOM, ABB, SIEMENS samt 
information från Leif Andersson, SvK, har information om deras utrustningar för 
reläskyddskanaler hämtats. Vid undersökning av utrustningar nämns att de flesta 
utrustningar uppfyller standarden IEC 608 34- 1, dock ej senaste utgåvan. Vad 
skillnaden är mellan de olika utgåvorna av standarden är inte klarlagt, eftersom de inte 
har gått att få tag på. 

 I bilaga 3 ges den huvudsakliga produktinformationen för utrustningarna såsom vilka 
standarder de uppfyller mm, produkterna är där uppdelade i digitala och analoga 
utrustningar. Den innehåller också en jämförelse av priser samt korrespondens med 
olika leverantörer angående priser. I bilaga 4 finns produktblad från olika tillverkare av 
utrustning för reläskyddskanaler. 

I bilaga 5 finns en kortare förklaring av de standarder som nämns i beskrivningarna av 
utrustningarna.  

4.4 Trender inom reläskyddskommunikation 

CIGRE har i sin rapport analyserat framtiden inom reläskyddskommunikation. Kapitlet 
är en sammanfattning av deras framtidsutsikter.  

När traditionella utrustningar för reläskyddssamverkan utvecklades anpassades dessa till 
användning på överföringsmedia med väldigt begränsad bandbredd. Användandet var 
väldigt avgränsat både vad gäller kapacitet och hastighet.  

Två huvudfaktorer har medverkat till att ändra inställningen: 

- Nya överföringsteknologier, huvudsakligen fiber, erbjuder nu tillräcklig 
bandbredd för vilken användning som helst  

- Integration av många tjänster är en utveckling som kommer starkt. Detta 
kräver att transport, koppling och service-access systemen är enade. 

Datanätverk som använder Local Area Network (LAN) och World Area Network 
(WAN), introduceras i kraftsystem för kommunikation inom och mellan 
transformatorstationer. Eftersom reläer som består av mikroprocessorer och digitala 
enheter används allt mer och mer, så kan datakommunikation användas för 
reläskyddskommunikation i och mellan transformatorstationer.  
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För kontroll inom stationer används IEEE 802.3 Ethernet teknologin. Utility 
Communications Architecture (UCA) är ett dokument som tillhandahåller 
datakommunikationsprotokoll som tillåter en stor mängd olika informations- och 
kontrollsystem att dela data inklusive realtidskommunikation bland företags 
huvudkontor, kraftstationer, driftcentraler, transformatorstationer och automatisk 
utrustning i nätet. 

Eftersom UCA inte bara täcker SCADA-system, Remote Terminal Unit (RTU:er) och 
transformatorstationsdetaljer, utan även mikroprocessorbaserade intelligenta 
elektroniska enheter, kan även reläskyddskommunikation rymmas i sådana nätverk. 

Stationens inre nätverk kan användas för att överföra signaler mellan reläskydd inom 
stationen och för att övervaka och styra dessa. Denna information kan även överföras till 
andra stationer med hjälp av ett WAN. Frågan är bara om man kan använda stationens 
LAN för kommunikation mellan reläskydd i olika stationer eller inte. 

Mellan LAN och WAN behövs oftast en port för protokollomvandling eftersom de inte 
”pratar samma språk”. Detta medför fördröjning som beror av meddelandets längd. 
Connectionslessprotokoll innebär att meddelandet delas upp i olika data paket. Dessa 
går inte samma väg till andra änden utan kan routas olika. I andra ändan måste 
utrustningen vänta på att alla paketen har kommit fram innan de sätts ihop i rätt ordning, 
detta gör att fördröjningen följer det paket som tar längst tid på sig. Denna typ av 
kommunikation har än så länge inte använts för överföring av skyddssignaler genom ett 
WAN eftersom det är oförutsägbart och latent. 

Med ett ”connection-orienterat” protokoll pratar ändarna med varandra och sätter upp en 
väg där paketen skall gå och alla paket går samma väg så fort som förbindelsen har 
upprättats. 

Det första valet inom nätverksteknologi om man vill ha en snabb och säker överföring 
av skyddssignaler är idag WAN, som är baserade på PDH, hierarki för digital 
multiplexstruktur, och SDH, synkron digital hierarki teknologi. Eftersom WAN är 
baserade på PDH och SDH teknologi krävs en permanent kommunikationskanal med 
fast bandbredd och minimal signalöverföringsfördröjning. 

CIGRE menar slutligen att sammanfattat kan man säga att LAN och konverterare kan 
medföra en betydande och oförutsägbar fördröjning som överstiger maximala tillåtna 
transmissionstiden.  Om man väger in alla bitar så verkar det tillrådligt att länka 
reläskydd direkt via PDH eller SDH kanaler (och kanske ATM med den mest stringenta 
AAL Class1), alltså gå förbi LAN:et och konverteraren genom att använda en seriell 
dataförbindelse till  WAN:et. 
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5 Längsdifferentialskydd 
En alternativ utrustning för reläskyddssamverkan är längsdifferentialskydd. De kan 
antingen kommunicera via en direkt fast förbindelse eller via en konverterare till 
telekommunikationsutrustning och ut på kommunikationslänken. 

Efter kontakt med leverantörerna ABB, ALSTOM och SIEMENS har information om 
ett antal längsdifferentialskydd samlats in. Utrustningar som fungerar endast med 
hjälptråd är inte relevant i denna undersökning så därför utvecklas detta inte närmare. I 
bilaga 6 finns produktblad från olika tillverkare av längsdifferentialskydd. Det har också 
gjorts en prisjämförelse av de utrustningar som verkade intressanta för Vattenfall 
Västnät i bilaga 8, här hittas även korrespondens om prisuppgifter med leverantörer. 

6 Sträckor med befintlig utrustning 
Tillsammans med berörda parter gick man igenom samtliga sträckor med 
reläskyddssamverkan.  Frågor som berördes var om någon befintlig utrustning kan 
avvecklas, vilka kommande behov som finns och vad man kan göra med nya 
möjligheter.  

Några av sträckorna man diskuterade har skyddsutrustning men kunden på dessa 
sträckor är inte så känslig för ev. spänningssänkning. Man vill ändå behålla utrustningen 
på sträckorna för att undvika eventuella framtida problem med de kunderna. 

En spänningssänkning uppkommer vid fel på en ledning i omgivningen. En störning på 
en ledning som inte har kommunikation, för uppsnabbning av bortkopplingen, kan i 
många fall existera i 0,4 sekunder. Reläskyddskommunikation kan snabba upp 
utlösningstiden till ca 0,1 sekunder för fel på hela ledningssträckan. Därmed blir 
spänningssänkningen på grund av felet kortare.  

Om man väljer optofiberkommunikation finns vissa problem. Om en optofiber går av, 
tar det lång tid innan felet är åtgärdat eftersom väntetiden på en optofiberskarvning 
varierar. Bortkoppling inom tider för gällande föreskrifter kan lösas utan 
kommunikation mellan reläskydden, men den tar längre tid och det medför 
spänningsdippar som kan vara känsligt för kunder, t.ex. för processer som Scanraff. 

Diskussionen ledde också till att man vill jämföra längsdifferentialskydd, (LDS), och 
utrustning för reläskyddskanaler gällande både priser och prestanda. Enligt avdelningen 
kontrollanläggning/felbortkoppling är det väldigt distinkt med LDS, [7]. En annan fråga 
som dök upp var om det finns något LDS som själv kan välja väg eller behövs en extra 
utrustning för det.  

På vissa sträckor nämns problemet ”Trollhättans skenor”. Detta är ett problem för sig 
och hanteras inte i denna utredning. 

För närmare beskrivning av skyddstyper på olika sträckor se bilaga 7. 
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6.1 Scanraff (ZT83)-problematiken 

Scanraff (ZT83) - Svenäcker, Scanraff (ZT83) - Färlev, Alafors - Stenungsund: 

På sträckan till Scanraff (ZT83) vill man helst ha bättre skydd än vad lagen kräver, här 
har man vidtagit åtgärder tillsammans med kund. Man har alltså snabbare 
bortkopplingstid pga. dessa åtgärder. Dessa är baserade på radiolänk och eftersom denna 
skall bytas ut behövs en ny lösning för kommunikationen. Om optofiber skall dras till 
stationen blir det endast en ledning dit och ingen slinga i optofibernätet. Detta ger ingen 
möjlighet till redundans.  

Slutsatsen blir att om optofiber skall användas här behövs en alternativ väg för 
kommunikationen.  Detta kan eventuellt bestå av en radiolänk. 

6.2 Trehörningsproblem 

Problemet består i att ledningen har tre ändar och sträckan till en station är geografiskt 
längre/kortare än till de andra. Då uppstår problem med inställning av de olika 
utlösningsstegen. Detta kan lösas med hjälp av någon slags kommunikation mellan 
ändarna. De berörda sträckorna är: 

Mellerud, Vargön och Svenäcker: 

Billingsfors, Mellerud, Säffle 

Falköping, Skövde, Tenhult 

Det finns nu optofiber mellan Svenäcker och Mellerud. Detta kan vara en möjlighet att 
lösa problemet. 

6.3 Jönköping - Tenhult 

En problematisk sträcka är idag Jönköping - Tenhult. Den består av en radiolänksträcka 
mellan Jönköping - Barnarp, Barnarp - Tenhult. 

I figur 6.1 visas en skiss över området. Det streckade är reläskyddskanaler som finns 
idag. Det prickade är ett tänkt LDS som eventuellt kan lösa problemen tillsammans med 
förbättrad kommunikationskanal bredvid. En annan aspekt är att det finns optofiber 
mellan Kärrarp –Jönköping - Tenhult två vägar som skulle kunna lösa problemet 
antingen med reläskyddskanaler eller LDS.  
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Figur 6-1 Skiss över sträckan Jönköping- Tenhult 

Om man tittar på den geografiska lösningen så har ett skydd i Kärrarp svårt att känna av 
var felet mellan Jönköping och Tenhult finns. 

Optoutbyggnaden innebär att fjärkontrollen ska  flyttas från radio till optofiber. Ett kort 
(till G703 MUX) att koppla ihop optofiber kostar ca 5000 kr. Behövs för både 
reläskyddskanalslösningen och lösningen med längsdifferentialskydd. 

6.4 Arendal - Repeshäll 

Här överförs reläskyddssignaler, utrustningen krånglar och man vet ej om ena änden i 
Arendal är i eller ur drift i nuläget. Driftcentralen borde ha en indikering när 
reläskyddskanalen i Arendal går ur drift. I detta område finns inte samma krav på jämn 
spänningsnivå, men man vill helst inte ta bort befintlig skyddsutrustning. Eftersom 
radiolänken skall plockas ner, måste man hitta ett annat sätt att överföra.  

6.5 Moholm – Timmersdala 

I detta område finns inte samma krav på jämn spänningsnivå, men man vill helst inte ta 
bort befintlig skyddsutrustning.  

6.6 Alafors - Stenkullen 

I detta område finns inte samma krav på jämn spänningsnivå, men man vill helst inte ta 
bort befintlig skyddsutrustning.  
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6.7 Ringhals - Lahall, Lahall - Väröbacka 

I detta område finns krav på jämn spänningsnivå pga. viktig kund. Eftersom radiolänken 
skall plockas ner, måste man hitta ett annat sätt att överföra signaler.  

6.8 Göteborgsproblemet 

I Göteborgsområdet har det förekommit oselektiva utlösningar av Torpet, Hisingen, 
Hjulås området. Man skulle vilja utnyttja de optofiberledningar som finns där för att 
lösa det. Detta genom att undersöka vilka anslutningsmöjligheter det finns för stationer 
till befintliga optofibernät. Det har framkommit att en utredning redan görs om detta 
problem, därför utreds inte detta vidare. 

6.9 Trollhättans skenor 

Svenäcker – Skogssäter, utlösningskanaler 

Lextorp - Stallbacka, utlösningskanaler 

Petersberg – Trollhättan, specialblockeringar 

Trollhättan – Svenäcker, de kabeltillsatser som finns kan man inte ha kvar eftersom 
kabeln skall avvecklas 

6.10 Övrigt 

Det finns en del områden som man vill ha extra kontroll på.  Dessa är tex: Stenungsund-
Ytterby, Stenungsund-Trollhättan. Detta vore bra för t.ex. kunder i Lysekil. 

OT28 Munkedal skulle behöva kommunikation mellan Ramseröd-Färlev. På vilket sätt 
överföringen skall ske bör undersökas. 

7 Behov av kommunikation nu och i framtiden 
Syftet med detta stycke var att få fram visioner som finns hos de anställda på Västnät. 
Det finns många möjligheter att arbeta vidare med dessa frågor men kapitlet kan ses 
som ett inledande arbete. 

7.1 Möjligheter med nytt driftövervakningssystem 

Det finns inte någon ny funktion som kan göras i det nya driftövervakningssystemet 
DRISS (Drifts Stöd System) som man inte kunde göra tidigare men DRISS erbjuder en 
rad nya protokoll närmare bestämt 15 stycken. Detta betyder att många olika 
utrustningar kan användas utan problem.  

En framtidsutsikt kan vara när man bygger en ny station att man använder IP (Internet 
Protocol) för att tanka hem mätvärden, störningsskrivarinformation och till att sköta 
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fjärrkontroll. Detta stöds i nuläget inte av DRISS men ses som en eventuell möjlighet i 
framtiden. Överhuvudtaget ses IP som framtiden för all kommunikation även telefon.  

DRISS kommer att kunna kommunicera mot NetBas, NetGis, NetWebb och Curry som 
är Västnäts egna interna system. 

SvK har idag ett driftdatanät som är paketförmedlande. Vattenfall hyr idag in sig på 
vissa av dessa sträckor men detta är väldigt kostsamt och man har gjort en förstudie till 
ett eget system Vattenfall Process Data Nät (VPDN). Detta har resulterat i ett 
pilotprojekt inom Vattenfall Norrnät. 

Framtiden är att all kommunikation kommer in i en station på samma media och att alla 
som arbetar i en station kan komma åt ritningar och annat på nätverket.  Det största 
problemet med detta är säkerhetsaspekten. Kraftbranschen är ett trögt område för 
förändringar eftersom en stations avräkningstid är så pass lång. 

Energimätningen är inte aktuellt att integrera i DRISS. Det har sedan tidigare funnits en 
rundstyrningsutrustning för att ställa om mätare mellan dag och natt tariff. Detta är inte 
aktuellt i dagsläget men det finns fortfarande ett antal av dessa avtal kvar. Detta är 
exempel på en enkelriktad kundkommunikation. 

7.2 Kommunikationsnätet 

Om man bortser från de åtgärder som krävs omedelbart i kommunikationsnätet så kan 
man säga att på några års sikt vore det bra om ännu fler sträckor än dagens kan förses 
med opto. Några sträckor som återstår är Falköping - Lextorp, Timmersdala – Lextorp, 
Sjömarken - Stenkullen, Stenungsund - Stenkullen samt Krokslätt - Lindome. 
Ledningen från Timmersdala mot Tälle måste också förses med opto för att få 
redundans mot Östnät. Scanraff (ZT83) bör även den anslutas i optonätet. 

Man bör också på de stationer där det finns optofiber från t ex SvK och Tele2 se till att 
det finns korskopplingsmöjligheter mellan samtliga fibernät. Finns andra operatörer i 
närheten ska det även vara möjligt att ansluta sig till deras nät. 

På lång sikt bör man fundera på vad man vill använda kommunikationsnätet till. Det 
som är viktigast är att kunna övervaka och styra transformatorstationer och 
kraftstationer. Kanske vill man även att access till Vattenfalls intranät skall ingå. Om det 
finns kapacitet vill man förmodligen även kunna göra mätaravläsningar samt eventuell 
”bredbandsanslutning” av elkunder. Även masterna kan utnyttjas till annat utöver 
dagens utrustning t ex basstation för radiomodem för avläsning av elmätare, samt 
basstation för det nya mobilradiosystemet. De tekniker som finns aktuella i ett 
kommunikationsnät idag är t ex opto, radiolänk, radiomodem och satellit. 

Man skulle kunna använda satellit till en del kommunikation i framtiden. 
Telefonuppringda system skulle kunna använda satellitkommunikation om priset är det 
rätta. Vid eventuellt sabotage av master eller andra anläggningar kan några hyrda länkar 
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via satellit underlätta eftersom det går relativt snabbt att upprätta en sådan förbindelse 
utan mast. Satellitkommunikation medför dock att man måste tänka igenom vad 
tidsfördröjningen av signalen kan innebära. Säkerhetsaspekten för landets elförsörjning 
bör också beaktas om man ska kommunicera via satellit.  

Man bör tänka på att Vattenfall i möjligaste mån skall äga hela kedjan av 
kommunikationsvägar så att man kan ha full kontroll på utrustningen.  

8 Slutsatser 
I samarbete med avdelningen kommunikation har följande slutsatser arbetats fram. 
Slutsatserna är inte fullständiga men de ger en bra bild av hur man ska utveckla 
reläskyddssamverkan och telekommunikation inom Vattenfall Västnät de närmsta åren. 

8.1 Telekommunikation allmänt 

De flesta av de telekommunikationsutrustningar som Vattenfall Västnät har är gamla 
och många system har brist på reservdelar. Det är främst radiolänkförbindelserna som är 
i stort behov av att bytas ut med en gång. Detta beror på problem med frekvenstillstånd 
och reservdelsbrist. Flerkanalsradiolänken, stommen i Västnäts kommunikationsnät, 
kommer endast att kunna användas ca 1.5 år till, enligt PTS. 

Den möjlighet som Västnät absolut bör utnyttja är optofibern som finns på en stor del av 
Västnäts 130kV-ledningar. Kommunikation över optofiber kräver inga frekvenstillstånd, 
håller en mycket hög kvalité utan störningar samt har normalt en hög tillgänglighet. 
Opton kan därför fungera som en ny stomme i kommunikationsnätet. Västnät bör 
snarast förse befintlig optofiber med kommunikationsutrustning. Om en optofiber skulle 
gå av måste man se till att ha redundans, detta kan lösas med ringstruktur. 

Det finns dock några sträckor som ännu inte är försedda med opto eller aldrig kommer 
att bli det. Detta kan lösas med radiolänkkommunikation som tillfällig eller permanent 
lösning. Mastplatserna är ett exempel på ställen som inte kommer att få opto, masterna 
står på ensligt belägna platser och där finns t ex utrustning för att styra frånskiljare och 
basstationer för Mobilradio80 systemet. Masterna kan anslutas till kommunikationsnätet 
genom en radiolänk från närmaste transformatorstation med tillgång till optofibernätet. 
Eventuellt bör det finnas två alternativa länkförbindelser till varje mast.  

För Västnäts del gäller det att väl planera vilka frekvenser radiolänkutrustningarna 
använder. Enligt PTS ligger alla frekvenser under 3 GHz i riskområdet för 
tillståndsindragning. Om det befintliga nätet byggs ut måste man vara beredd på att 
livslängden blir mycket begränsad. 

Man bör även tänka på att Vattenfall i möjligaste mån bör äga hela kedjan av 
kommunikationsvägar så att man kan ha full kontroll på utrustningen.    
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I bilaga 9 finns en skiss som innehåller ett förslag på kommunikationsnätets utseende i 
första ombyggnadsskedet. Detta förslag kräver några nya mångkanallänkar och 
enkanallänkar men utnyttjar till stor del befintligt optonät.  

8.2 Standarder & normer reläskyddskanaler 

IEC 60834-1 [90], är en väsentlig standard när man väljer utrustning för 
reläskyddskanaler. Västnät bör se till att de utrustningar de väljer uppfyller denna 
standard.  

Det finns ett dokument med funktionskrav, ”Kontrollanläggningsteknisk Standard” som 
tillämpas på stamnätet men även får tillämpas i underliggande nät. Kapitel 5.3 
”Telesamverkan” [5], innehåller nuvarande krav på ”teleprotection”. Detta dokument 
bör följas.  

Vid en anbudsinfordran av reläskyddskanaler bör man också titta på SvK: s upphandling 
av telesamverkansutrustning [1]. 

8.3 Reläskyddskanaler 

Alla de utrustningar för reläskyddskanaler som finns idag är föråldrade. De uppfyller 
varken standarder eller gällande föreskrifter. På sikt bör samtliga utrustningar bytas ut 
eller på annat sätt ersättas. 

De utlösningskanaler som utnyttjar NSD 60 utrustning bör bytas ut genast eftersom 
säkerheten är minimal. Hos SvK använder man inte längre utrustningen. 

Där SP-utrustning används tillsammans med bärfrekvens bör man byta ut utrustningen 
nu. SP har inte någon signalbehandling och störs därför lätt av brus, vilket orsakat 
oselektiva utlösningar. 

Det har framkommit att man inom kommunikationsavdelningen på Västnät helst ser 
DIMAT: s TPD-1 som det bästa alternativet vid utbyte av reläskyddskanaler. Det är 
dock så att ALSPA DIP5000 är en konkurrenskraftig utrustning. Utrustningarna 
fungerar på ungefär samma sätt. Prisskillnaderna är så stora att man bör undersöka 
ALSPA DIP5000: s funktioner närmare. För en jämförelse av några parametrar se bilaga 
10. 

8.4 Reläskyddssamverkan 

Den utrustning för reläskyddssamverkan som används idag är på många ställen inte 
nödvändig för att uppfylla gällande föreskrifter och kundkrav. Man vill dock inte ta bort 
skyddsutrustningen på någon sträcka eftersom man inte vet om det kommer att påverka 
kunder negativt. T.ex. känslig industri som nu klarar sig bra kanske skulle påverkas om 
bortkopplingstiden blev längre. På dessa sträckor behöver man inte prioritera att byta 
utrustning som idag fungerar tillfredsställande, både för kund och för Västnät.  
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Det har gjorts en jämförelse av reläskyddssamverkan, där man jämför kostnader för 
befintlig 2-punktskommunikation, reläskyddskanaler kontra längsdifferentialskydd. Se 
bilaga 11. 

Detta exempel visar att om relativt nya distans- och jordfelsskydd redan finns på plats så 
är alternativet att köpa nya reläskyddskanaler billigast. Ska man däremot ändå byta ut 
distans- och jordfelsskydd är LDS att föredra. Man måste även ta hänsyn till om 
redundans krävs. Omkoppling av vägen går bra vid användning av reläskyddskanaler 
men vid användning av längsdifferentialskydd får omkopplingen göras i 
telekommunikationsutrustningen. Följderna av detta är inte undersökta. 

Man har även undersökt möjligheterna av reläskyddssamverkan för 3- 
punktskommunikation, reläskyddskanaler kontra längsdifferentialskydd.  Detta löses 
billigast med längsdifferentialskydd, ty utrustningen för reläskyddskanaler som kan lösa 
detta problem kräver att man byter hela kommunikationsutrustningen. 

8.5 Förslag till fortsatt arbete 

Under arbetets gång har en del frågeställningar dykt upp som inte har utretts klart i den 
här rapporten. Dessa listas nedan med synpunkter. 

Fortsatta framtidsstudier av telekommunikationsnätet är viktigt. Eftersom utvecklingen 
går snabbt måste man ständigt vara uppdaterad. 

Göteborgsproblemet: Ett sätt att gå vidare kan vara att undersöka anslutningsmöjligheter 
för stationer mot närliggande optofibernät. Man bör även ta reda på vad Åke 
Johannesson, Västnät, har för lösningar på problemet. 

Satellit: Om man ska göra en vidare utredning av satellitkommunikation bör man fråga 
SvK hur de ser på fjärrkontroll av elnätet som sker via satellit och vad detta kan 
innebära detta för beredskapen i Sverige. 

Under arbetets gång har samordning inom företaget upplevts som bristfällig gällande 
vissa frågor. Detta kan möjligen bero på en i tiden närliggande organisationsförändring 
men man bör se över hur andra avdelningar tänker på telekommunikationen. 
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Bilagor 
Dessa bilagor arkiveras endast på Vattenfall Västnät. 

1. Utrustningar telekommunikation 

2. Pärm ”Nya utrustningar telekom” 

3. Utrustningar reläskyddskanaler + Jämförelser reläskyddskanaler 

4. Pärm utrustningar reläskyddskanaler 

5. Förkortade standardförklaringar  

6. Pärm nya utrustningar längsdifferentialskydd 

7. Skyddstyper på sträckor 

8. Jämförelser priser längsdifferentialskydd 

9. Förslag på ny kommunikationsstruktur 

10. Jämförelse ALSPA DIP5000/ DIMAT TPD-1 

11. Prisexempel LDS/Reläskyddskanal 


