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EXAMENSARBETE 

 i 

Förstudie för kontrollanläggningsutrustning i mindre 
vattenkraftstationer för Uddevalla Energi Elnät AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Energi AB äger fem vattenkraftstationer uppförda från 1920 och framåt. De är 
lokaliserade i Bäveån i Uddevalla kommun. Den totala installerade effekten i 
vattenkraftstationerna uppgår till omkring 2 MW. Vattenkraftstationen K4 Fossumsberg, 

vars installerade effekt uppgår till 1 MW, är den största utav anläggningarna ur denna aspekt. 
Utöver energiproduktion ska anläggningarna även svara för reglering av vattenståndet i 
Öresjö och i Bäveån.  

På uppdrag av Uddevalla Energi Elnät AB utförs detta examensarbete för att fastställa vilken 
utrustning som rekommenderas till kontrollanläggningarna för vattenkraftstationerna. De 
huvudområden som undersöks är generatorskydd, reglering, kommunikation och HMI. Krav 

från Uddevalla Energi Elnät AB ställs på olika skyddsfunktioner som exempelvis 
överströmsskydd, jordfelsskydd, över- och underspänningsskydd, samt bakeffektskydd. 
Vidare önskas även att ny utrustning ska vara kompatibel med protokoll som stödjer 

MicroSCADA och har möjligheter för framtida användning av protokollet IEC 60870-5 för 
kommunikation mellan stationsutrustning och SCADA-systemet i driftcentralen. 

En rad produkter, varav ett flertal skulle kunna lämpa sig väl för ändamålen, undersöks från 

leverantörerna Schneider Electric, ABB och DEIF. 

Slutsatser dras bland annat om att Uddevalla Energi Elnät AB bör investera i separata enheter 
för reglering och för generatorskydd och inte kombinerade lösningar. Detta för att uppnå 

större säkerhet i händelse av fel i anläggningarna. Vidare konstateras att för att få ett komplett 
underlag att luta sig mot vid val av utrustning bör priser undersökas ytterligare, för att kunna 
väga in denna aspekt. 
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BACHELOR’S THESIS 

 ii 

Prestudy of protection, monitoring and control 
equipment in small hydroelectric power plants for 

Uddevalla Energi Elnät AB 

Summary 

Five small hydroelectric power plants, constructed 1920 and later, are owned by Uddevalla 
Energi AB. The hydroelectric power plants are located in Bäveån in Uddevalla. The total 

installed power is approximately 2 MW. K4 Fossumsberg is the largest hydroelectric power 
plant and has a production capacity of 1 MW. The hydroelectric power plants is not only 
used for energy production but also for regulation of the water levels in Bäveån and Öresjö.  

On behalf of Uddevalla Energi Elnät AB this bachelor thesis has been done to specify which 
equipment is preferable as the station monitoring and control equipment. The key areas of 
the report is generator protection, control and regulation, communication and HMI in the 

plants. There are demands from Uddevalla Energi Elnät AB regarding for instance 
overcurrent protection, earth fault protection, over- and under voltage protection and reverse 
power protection. Furthermore it is requested that the new station monitoring and control 

equipment is compatible with MicroSCADA and has further options for using the protocol 
IEC 60870-5 for communication between station and the SCADA system used in the 
operating centre. 

Numerous products has been studied and many of them fulfil the requirements stated by 
Uddevalla Energi Elnät AB. The manufactures mentioned in this report are Schneider 
Electric, ABB and DEIF.  

Conclusions are made that Uddevalla Energi Elnät AB should invest in separate units for 
control and generator protection to achieve a higher level of safety in case of a fault in either 
generator protection or control equipment. 

Furthermore it is concluded that to obtain a more complete specification to use when 
choosing equipment one should consider the cost. More research is needed to take this into 
account. 
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Förord 

Detta examensarbete är resultatet av 10 veckors studier på Uddevalla Energi Elnät AB. I och 
med färdigställandet av examensarbetet slutför vi vår utbildning elektroingenjör med 

inriktning mot elkraft, på Högskolan Väst. Vi vill rikta ett stort tack till berörda personer på 
Uddevalla Energi Elnät AB, som låtit oss genomföra detta examensarbete. Det har varit 10 
roliga och lärorika veckor. Ett speciellt tack vill vi rikta till vår handledare Mikael Kallin och 

även till Mattias Bagge, som varit ytterst behjälplig med att svara på frågor gällande 
vattenkraft och kontrollanläggningar.  

 

Sanne Karlsson och Alexander Maurer 

Uddevalla den 16 januari 2015 
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Nomenklatur 

3I0 Summaström, vid normaldrift är värdet teoretisk noll ampere. 

3U0 Summaspänning, vid normaldrift är värdet teoretiskt noll volt. 

3I> Trefas oriktat överströmsskydd. Används normalt som överlastsskydd. 

3I>> Trefas oriktat överströmsskydd. Används normalt som kortslutningsskydd. 

3U> Trefas överspänningsskydd. 

3U< Trefas underspänningsskydd. 

f> Överfrekvensskydd. 

f< Underfrekvensskydd. 

P> Bakeffektsskydd. 

Ödrift  Drift av produktionsanläggningar i delsystem. Ensam matning av ett nät med 
begränsad utbredning, utan förbindelse med större kraftsystem. 

PLC  Programmable Logic Control 

VNR Vattennivåreglering 

RTU  Remote Terminal Unit, enhet för fjärrkommunikation 

SCADA  Supervisory Control and Data Acquisition  

UEEAB Uddevalla Energi Elnät AB 

HMI Human Machine Interface. Gränssnitt mellan maskin och människa. 

I/O Input- output. In- eller utgång i PLC 

OSI-modell Open Systems Interconnection. Modell för datorkommunikationslager.  
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1 Inledning 

Elnätet som ägs av Uddevalla Energi Elnät AB, här efter UEEAB, består av 
högspänningsnät på 40 kV och 10 kV, samt lågspänningsnät på 0,4 kV. Företaget har 

sex produktionskällor, var av ett är ett kraftvärmeverk med en installerad effekt på 10 
MW och resterande fem är vattenkraftstationer med en sammanlagd installerad effekt 
på 2 MW. 

Alla kraftstationer har en kontrollanläggning. Generellt är kontrollanläggningens 
främsta uppgifter är styrning, driftövervakning och felbortkoppling av tillhörande 
anläggningsdelar [1]. Kontrollanläggningen består av system för manöver och 

indikering, hjälpkraft, larm och signaler, registrering, felbortkoppling och 
fjärrkontrollsystem. Beroende på användningsområde ställs olika krav på elektrisk 
utrustning och önskvärda skyddsfunktioner. 

En del av felbortkopplingssystemet är reläskydd och vakter. Vad som skiljer reläskydd 
från vakter är att reläskydd endast mäter ström och/eller spänning och vakter mäter 
andra storheter som exempelvis tryck, temperatur och rotation. Reläskyddets primära 

uppgift är att övervaka en viss anläggningsdel som exempelvis en generator eller 
transformator, samt att detektera fel och då skicka signal för från- eller tillkoppling av 
den felbehäftade anläggningsdelen.   

Förutom felbortkopplingssystemet måste en produktionsanläggning utrustas med ett 
kontrollsystem som styr och reglerar anläggningens ingående delar. I vattenkraft-
sammanhang innebär detta ofta ett PLC som styr magnetisering, löphjul och ledskenor. 

1.1 Bakgrund/problembeskrivning 

Uddevalla Energi ABs vattenkraftstationer används för både elproduktion och 
nivåreglering av vattenståndet i Bäveån. Dessa stationer är byggda från 1920 till 1964 

och delar av anläggningarna kommer i framtiden att behöva bytas ut. I denna studie 
undersöks befintlig utrustning i kontrollanläggningarna för att ta reda på vilken 
funktionalitet som finns, vilken funktionalitet som behövs och vilken funktionalitet 

som är önskvärd i framtiden.  

Det undersöks vilka lösningar för kontrollanläggningar som kan tänkas lämpa sig för 
UEEAB’s krav beträffande generatorskydd, kommunikation, reglering och HMI. 

1.2 Mål 

Målet med denna studie är att på uppdrag av UEEAB kartlägga rutiner kring 
kontrollanläggningar för vattenkraftstationer med fokus på upphandlingsprocessen. 
Studien kan ligga till grund för upprättande av underlag för kommande upphandlingar 

av kontrollanläggningsutrustning. 
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1.3 Avgränsningar 

I den här studien behandlas bara små vattenkraftverk. Små i detta fall definieras som 
allt under 5 MVA. Eftersom det finns skillnader mellan de olika kontrollanläggningarna 

och vattenkraftstationerna har två anläggningar valts ut som typexempel. De två 
anläggningar som används är K4 och K1. K4 används som exempel då det är den största 
anläggningen sett till installerad effekt. K1 används som typexempel då dess turbintyp 

skiljer från övriga stationers turbiner samtidigt som dess installerade effekt är i samma 
storleksordning som de resterande stationerna. 

Då priset på utrustning kan vara en påverkande faktor vid val av leverantör är detta 

relevant att ta upp, men studien behandlar endast detta översiktligt då fullständiga 
uppgifter från leverantörer saknas. Priset på enskilda komponenter påverkas även av 
vilka kombinationer av lösningar man väljer att använda, vilket också leder till att en 

exakt prisbild inte ges. Resultatet kan dock ses som en fingervisning. I studien bortser 
vi även från kostnader för montering och konfigurering av ny utrustning, då det är en 
fråga för upphandling för UEEAB. 

Då huvudsyftet är att motivera val av utrustning utelämnas detaljerade beskrivningar 
kring hur HMI, PLC och generatorskydd är konstruerade. Angående PLC nämns endast 
generella sekvenser relevanta för sammanhanget och huvudvikten läggs vid 

funktionalitet.  
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2 Metod  

En förstudie genomförs genom att befintlig utrustning granskas dokumentation över 
anläggningarna. I tillägg inspekteras anläggningarna och utrustningen även på plats. 

Tillgängliga datablad för befintlig utrustning studeras och sammanställs. På så sätt bildas 
en uppfattning om hur anläggningarna är uppbyggda och vilka funktioner som finns i 
nuvarande utrustning.                                             

En kvalitativ intervju med Dag Relfsson som arbetar med på avdelningen för 
vattenkraft hos Vattenfall AB hålls. Det bedöms som relevant för sammanhanget att 
undersöka vilka lösningar som Vattenfall har då de har vattenkraftstationer som i flera 

avseenden liknar anläggningarna hos UEEAB. De av Vattenfalls vattenkraftstationer 
som är utav intresse för diskussion är de vars installerade effekt motsvarar den 
installerade effekten hos UEEAB's anläggningar. Utav dessa anläggningar läggs störst 

vikt vid anläggningar där modern utrustning finns. I sammanhanget anses modern 
kontrollanläggningsutrustning vara från omkring år 2000 och framåt. Vid intervjun 
ställs endast öppna frågor som lämnar mycket utrymme för egna utlägg kring 

anläggningarnas uppbyggnad.  

Information om utrustning hämtas främst elektroniskt via datablad från olika 
leverantörer av kontrollanläggningsutrustning. Detta gäller ABB, Schneider Electric 

AB, DEIF AS, och Siemens AB, här efter omnämnda endast Schneider Electric, DEIF 
och Siemens. I tillägg till studier av material från tillverkare förs samtal muntligt med 
personal från ABB, Schneider Electric och DEIF, för att verifiera uppgifter och få 

konkreta förslag på vilken utrustning som lämpar sig för förutsättningarna hos UEEAB. 
För att få en ungefärlig prisbild lämnas en sammanställning över behoven för 
vattenkraftstationerna K1 och K4 till ovanstående leverantörer (se bilagor A till D). 

En lista över krav som ny utrustning i vattenkraftstationerna bör eller ska uppfylla från 
UEEAB studeras och jämförs med de resultat som framkommit under arbetets gång. 
Därefter analyseras vilken utrustning som anses lämplig i sammanhanget och slutsatser 

dras utifrån detta.   

Metoden är inte generell, utan är anpassad efter förutsättningarna hos UEEAB men 
kan användas till andra mindre kraftverk med liknande förutsättningar. 

Vi använder oss av Autodesk AutoCAD vid framställning av blockschema och 
enlinjeschema. Microsoft Excel används för framställning av listor och samman-
ställningar. Paint.NET användes för bildredigering. 

Figurer och tabeller i denna rapport är framställda av författarna om inget annat anges. 

3 Vattenkraftstationer 

Vattenkraft i Sverige har en historia som sträcker sig över 100 år bakåt i tiden [2]. I 

Sverige står vattenkraft för över 40 % av den årliga energiproduktionen. Vattenkraft är 
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enkel att styra och fyller därför en stor roll som reglerkraft på den svenska 
energimarknaden.  

En vattenkraftsanläggning består bland annat av en turbin och en generator [2], se figur 

3.1. Vattnet leds via ett inlopp till en tub och sedan in i turbinen. I turbinen omvandlas 
vattnets lägesenergi till rörelseenergi som sedan omvandlas till elektrisk energi i 
generatorn. Förutom turbin brukar anläggningarna bestyckas med ledskenor, som 

reglerar vattenflödet in till turbinen. De vanligaste typerna av turbiner är Francis- och 
Kaplanturbiner. En av skillnaderna mellan dessa två typer är att bladen på löphjulet går 
att vinkla på Kaplanturbiner och således går den att anpassa efter olika flödesmängder 

för att få en högre verkningsgrad. Av figur 3.1 framgår de nämnda delarna i turbin och 
generator. 

 

 
Figur 3.1 - Turbin och generator. Av författaren omarbetad bild från 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_turbine.svg 
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Om enbart turbin svarar för vattentappningen resulterar allt flöde i elproduktion [1]. I 
de fall tillrinningen överstiger turbinens slukförmåga kan utskovsluckor användas för 
att hålla vattennivån inom givna gränser. Alla UEEAB’s vattenkraftanläggningar är 

försedda med utskovsluckor som hjälper till med avrinning när turbinerna inte räcker 
till för att reglera vattennivån i Bäveån och Öresjö till önskat värde.  

3.1 K1 

K1 Strömberget är den äldsta av Uddevalla Energis vattenkraftanläggningar. Stationen 
driftsattes 1920, har en fallhöjd på 6 m och genomsnittlig årsproduktion är 0,44 GWh, 
stationen har en installerad effekt på 220 kW. Turbinen är av Francistyp. Vattenflödet 

genom turbinen är 5m3/s vid full drift. Stationen är belägen i Uddevalla Energi AB’s 
huvudkontorsbyggnad där även driftcentralen finns. 

3.2 K2 

K2 S:t Anna Äng är det minsta av Uddevalla Energis vattenkraftanläggningar med en 

installerad effekt på 110 kW och en fallhöjd på 4,5 m. kraftverket togs i drift 1936. 
Turbinen är av Kaplantyp och generatorn är en asynkrongenerator. Vid full drift är 
vattenflödet genom turbinen 5m3/s. Den genomsnittliga årsproduktionen uppgår till 

0,30 GWh. En asynkronmaskin konsumerar reaktiv effekt [1]. För att producera reaktiv 
effekt så nära generatorn som möjligt är ett kondensatorbatteri installerat i K2. 

3.3 K3 

K3 Kollerö har en installerad effekt på 370 kW, en fallhöjd på 11 m och ett vattenflöde 
på 4m3/s vid full drift. Turbinen är av Kaplantyp. Stationen driftsattes 1937 och dess 
genomsnittliga årsproduktion är 0,84 GWh. 

3.4 K4 

K4 Fossumberg har en installerad effekt på 1000 kW och är således Uddevalla Energis 
största vattenkraftstation. Turbinen är av Kaplantyp och stationen driftsattes 1943. 
Fallhöjden är 20 m och vattenflödet 6,8m3/s Genomsnittlig årsproduktion för 

kraftverket är cirka 2,3 GWh. Dammens vattenhöjd får inte överstiga dämmet. 

3.5 K5 

K5 Groröd har en installerad effekt på 260 kW. Turbinen är av Kaplantyp och stationen 

driftsattes 1964. Fallhöjden är 6 m och flödet vid full drift 5m3/s. Genomsnittlig 
årsproduktion är omkring 0,60 GWh. 
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4 Skydd och reglering i kontrollanläggningar 

Ett fel i en anläggning är allt som medför eller skulle kunna medföra en driftstörning, 
eller förvärring av en driftstörning [1]. En driftstörning i sin tur definieras som varje 

ofrivillig nedsättning av drift i en anläggnings förmåga att producera, konsumera eller 
överföra elektrisk energi. Det är viktigt att fel i en anläggning kopplas bort, för att 
undvika personskador eller materiella skador. Felbortkoppningen sker normalt genom 

att den felbehäftade anläggningsdelen frånkopplas genom att den görs spänningslös. 
Automatisk felbortkoppling kan utföras av reläskydd och vakter, vilka påverkar objektet 
eller den avsedda anläggningsdelens effektbrytare och därmed kan koppla bort den.  

Reläskydd ska vid fel eller annat onormalt tillstånd i en anläggning ge en impuls för 
bortkoppling av aktuell anläggningsdel eller signal.  

4.1 Elektriskt skydd 

De första elektriska skydden [1] [3] baserades på elektromekanik. Med hjälp av 
elektronik som dioder och transistorer kunde senare statiska skydd utvecklas i början 
av 60-talet.  

Det ungefärliga arbetssättet för reläskydd är att en felstorhet transformeras av ström- 
och/eller spänningstransformatorer till hanterbara mätstorheter för skyddet. Dessa 
jämförs med det funktionsvärde som skyddet är inställt på. Om mätvärdet går utanför 

skyddets funktionsvärde skickas en impuls för utlösning av objektets brytare. 

Under 80-talet utvecklades numeriska skydd som är mikroprocessorbaserade. Dagens 
skydd baseras nästan enbart på denna teknik. Numeriska skydd och mikroprocessorer 

med analog-digital signalbehandling möjliggör att flera funktioner för skydd, 
övervakning, styrning och automation, som tidigare krävde flera skåp, kan inkluderas i 
en skyddsterminal. Skydden klarar av att mäta och upptäcka ett flertal feltyper. De 

påverkande storheter som bestämmer skyddets arbetssätt är ström, spänning, effekt, 
impedans eller frekvens. I detta avsnitt listas ett antal funktioner som är typiska för en 
modern kraftproduktionsanläggning. 

4.1.1 Överströmsskydd 

Överströmsskydd används för att skydda objekt mot strömmar som uppkommer vid 
överlast och kortslutning i maskinen. För att mäta strömmar används mät-
transformatorer i två eller tre faser innan maskin. 

Det finns två typer av strömmätande skydd, riktade och oriktade [3]. För att erhålla 
riktkänslighet mäts både spänning och ström i samma fas för att kunna mäta upp 
vinkelskillnaden och därmed räkna ut strömmens riktning. 

Överströmsskydd har oftast minst två inställbara steg (3I> och 3I>>) där det första 
steget (3I>) används för överlast- och det övre (3I>>) för kortslutningsskydd. 
Skillnaden mellan dessa två steg är att överlaststeget löser för lägre strömmar med en 
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längre funktionstid än överlaststeget som löser snabbt för en högre ström. Tiden för 
utlösning går i allmänhet att ställa in med konstanttids- och inverttidskarakteristik. 
Konstanttidskarakteristik innebär att skyddet löser en bestämd tid efter att 

strömvillkoret har uppfyllts [1]. Inverttidskarakteristik innebär att skyddet löser 
snabbare ju högre felsströmmen är. 

4.1.2 Jordfelsskydd 

Ett jordfel inträffar när en eller flera faser får kontakt med jord. Jordfel kan leda till 

oönskad spänningssättning av jordade komponenter. Enligt ELSÄK-FS 2008:1 [4] 
måste ett jordfel som ger upphov till en spänningssättning av skyddsledare i annat 
ledningssystem med 100 V frånkopplas inom 5 sekunder. 

Symmetriska komponenter [1] kan användas för att möjliggöra beräkningar på 
osymmetriska förhållanden i trefassystem. Det osymmetriska systemet delas upp i plus- 
minus- och nollföljdskomponenter där nollföljdskomponenterna beskriver ett system 

med jordslutning. 

3�� är ett mått på den totala jordfelsströmmen (��) som uppstår vid en jordslutning [1]. 

3��	är ett mått på den totala jordfelsspänningen som uppstår vid ett jordfel. Dessa 

kallas även summaström respektive summaspänning. 

 
Figur 4.1 - Mätuppkopplingar för jordfelsdetektering 

Strömmen (3I0) som erhålls i en summaströmskoppling eller kabelströmstransformator, 

enligt figur 4.1 kan betecknas: 

3�� = ��	 +	��� +	���  (1) 
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Vid normal drift är summan av dessa strömmar noll ampere [1]. Vid fel uppstår 
osymmetri och den uppmätta strömmen skiljer sig från noll. 

Summaspänning (3U0) mäts med en trefas spänningstransformator vars sekundärsida 

är kopplad i öppet delta enligt figur 4.1. 

Spänningen (3U0) som erhålls i ett öppet delta kan betecknas 

3�� =	��	 +	��� +	���  (2) 

Vid normal drift är denna spänning noll volt. Vid fel i impedansjordade nät skiljer sig 
felspänningen avsevärt från normalspänningen. Vid fel i direktjordade nät kan 
felspänningen vara svår att skilja från normalspänningen.  

4.1.3 Spänningsskydd och frekvensskydd 

Spänningsskydd består bland annat av underspänningsskydd (3U<) och överspännings-
skydd (3U>) och skyddar mot onormala spänningar [5]. Funktionerna kan även 
användas för att skydda mot oönskad ödrift. Detta på grund av att spänningen i dessa 

fall snabbt går utanför reläskyddens inställningsvärden. 

Även frekvensskydd kan användas som skydd mot oönskad ödrift, då frekvensen i 
samband med oplanerad ödrift i regel snabbt går utanför reläskyddens inställnings-

värden. Ett annat skydd är osymmetriskydd [5]. Detta skall frånkoppla aggregatet från 
nätet innan ledningsskyddet i fördelningsstationen löser.  

4.1.4 Differentialskydd 

Differentialskyddet kopplas enligt figur 4.2 nedan. 

 
Figur 4.2 - Princip för differentialskydd. ∆I1, ∆I2, ∆I3 är skillnaden i fasströmmar. 
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Differentialskyddet jämför in- och utgående ström i en krets som enligt Kirchhoffs lagar 
ska ha summan noll vid normaldrift [1]. Vid jordfel eller kortslutning uppstår en skillnad 
mellan strömmarna och skyddet löser ut då skillnaden överstiger det inställda 

funktionsvärdet. Differentialskyddet brukar i allmänhet ställas så att det tillåter en viss 
procentuell skillnad för att stabilisera skyddet mot mätfel och mättning av 
mättransformatorer. 

4.1.5 Bakeffektskydd 

Syftet med bakeffektskyddet är att förhindra att generatorn övergår i motordrift när 
turbinens drivande moment understiger förlusteffekterna i aggregatet [1]. I första hand 
är skyddet till för att skydda turbinen mot mekaniska påkänningar. Ström, spänning och 

effektfaktor mäts av skyddet för att beräkna effektens riktning. 

4.2 Reglering  

Reglering av vattenflöde, turbinvarvtal, elektrisk effekt, frekvens och generatorspänning 

kan i en vattenkraftstation anses vara de viktigaste reglerstorheterna [1].  

De enheter som reglerar uteffekt är turbin- och spänningsregulatorer [1], [6]. Under 
uppstart, infasning, lastfrånslag och ödrift regleras aggregatets varvtal av 

turbinregulatorn. Generatorspänningen påverkas av aktuell belastning och behovet av 
reaktiv effekt till nätet. För att generatorn ska kunna producera effekt behövs ett 
magnetiseringssystem, som levererar energin som likström till fältströmmen. 

Spänningsregulatorn styr magnetiseringssystemet, som känner av aggregatets spänning 
och reglerar denna till önskat värde. Uteffekten regleras genom att vattenvolymen 
genom turbinen styrs och generatorn magnetiseras så att den hålls kvar i synkronism 

med nätet, samt avger avsedd spänning. För att uppnå högsta möjliga verkningsgrad 
hos en kaplanturbin kan turbinregulatorn styra så kallad kombinering. Kombinering är 
förhållandet mellan löphjulsinställningarna och ledskenornas läge. Den vattenvolym 

som släpps igenom systemet beror på ledskenornas läge.  

I vattenkraftsanläggningar används ofta PLC för reglering av turbin [7]. PLC används 
ofta i industrisammanhang och lämpar sig för kritiska processer där reglering och 

styrning måste utföras inom en given tid. Vid val av PLC är det viktigt att veta hur 
många in- och utgångar som behövs av analog respektive digital typ. Det är även viktigt 
att veta vilken typ av reglering man vill kunna utföra då vissa tillverkare erbjuder PID-

reglering som tillval. 

4.2.1 Vattennivåreglering 

Flödet genom anläggningen påverkas främst av fallhöjden, begärt effektuttag, och den 
begärda vattennivån i vattendraget. För att hålla vattennivån så konstant som möjligt 

finns det vattennivåreglering (VNR) [8]. Regulatorer för detta är som regel av PID-typ. 
Automatiken reglerar utskovsluckor och pådrag för turbin för att styra avrinningen från 
vattendraget och hålla vattennivån inom givna gränser.  



Förstudie för kontrollanläggningsutrustning i mindre vattenkraftstationer för Uddevalla Energi 
Elnät AB 

 10 

4.3 Fasning 

En generator som ansluts mot ett spänningssatt nät [1] måste ha samma frekvens, 
fasföljd, fasvinkelskillnad och spänning som nätet i fråga för att undvika mekaniska och 

elektriska påkänningar. Infasning sköts normalt sett av ett avsett infasningsdon. 
Infasningsdonet styr turbinpådraget under uppstartssekvensen och reglerar successivt 
upp turbinvarvtalet till nominell nivå. Därefter regleras spänning och varvtal in av 

spännings- respektive turbinregulator till lämpliga värden för infasning mot nätet. 
Fasningsdonet verkställer tillslag av brytare och aggregatet går i nätdrift. 

4.4 Kommunikation 

Fjärrkommunikation innefattar kontroll, övervakning och styrning av en anläggning 

från annan plats [1]. Olika gränssnitt och protokoll finns för kommunikation på 
stationsnivå som möjliggör insamling av information till driftcentral via RTU. RTU 
samlar in signaler och data på stationsnivå och skickar denna till driftcentral för att 

kunna styra stationen via ett SCADA-program. Information som kan vara av intresse 
är brytarindikeringar, mätvärden och larm.  

RTU finns som kombination med PLC eller som egen enhet. Vid val av RTU är det 

viktigt att veta vilka protokoll som är möjliga att använda för integration med det 
befintliga systemet. 

Vissa modeller för kommunikation beskrivs med master- och slave-enheter [9]. I 

kommunikationssammanhang betyder detta ofta att en enhet (master) styr hur och när 
slave-enheterna ska kommunicera. 

4.4.1 IEC 61850 

IEC 61850 är en leverantörsoberoende standard [1] framtagen av den tekniska 

kommittén TC57 som ansvarar för styrning, skydd, informationsutbyte och 
övervakning inom kraftsystemet. Standarden innefattar kommunikationsnätverk och 
system i mottagningsstationer. Standardens huvudsyfte är att ge flexibilitet att välja 

produkter från olika leverantörer och behålla kompabiliteten, samt att fungera vid 
framtida investeringar reläskydds- och kontrollanläggningsarbeten. Utöver detta ska 
standarden bidra till att reducera kostnader för kablage genom att utnyttja en 

processbuss [10] samt att genom att i förväg definiera logiska noder även reducera 
kostnader för konfiguration, idrifttagning och underhåll. I IEC 61850 tidsstämplas 
meddelanden och det är därför viktigt att tiden i anläggningen synkroniseras mellan 

anläggningar som ska dela information. 

4.4.2 IEC 60870-5 

IEC 60870-5 är en protokollstandard framtagen av den tekniska kommittén TC57 [11] 
för fjärrkommunikation [12]. Protokollmodellen för IEC 60870-5 beskriver 

applikations- och datalänkslagret och det fysiska lagret i OSI-modellen.  IEC 60870-5-
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101 och IEC 60870-5-104 beskriver de hårdvaruberoende specifikationerna i 
kommunikationen. Protokollet stödjer två olika överföringstyper, balanserad och 
obalanserad överföring. Vid balanserad överföring kan både masterenheten och 

slavenheten initiera kommunikation. Balanserad kommunikation kräver en dedikerad 
kommunikationskanal mellan masterenheten och slavenheten. Vid obalanserad 
överföring initierar slavenheten inte kommunikationen själv utan sparar alla händelser 

och meddelanden i en buffert tills masterenheten frågar slavenheten och informationen 
sänds till masterenheten. Vid obalanserad överföring kan en masterenheten vara 
ansluten till flera slavenheter via samma kommunikationskanal. Protokollstandarden 

stödjer tidsstämpling av meddelanden som skickas, därför är det viktigt att både master- 
och slavenheter är tidssynkroniserade. 

4.4.3 Modbus 

Modbus [13] är ett kommunikationsprotokoll utvecklat av Modicon 1979. Det är den 

mest spridda, öppna kommunikationsstandarden för industriella tillämpningar. Modbus 
används ofta för kommunikation mellan enheter av olika tillverkare då standarden är 
helt öppen och vem som helst kan implementera den i sina produkter. Modbus finns 

även implementerat över TCP/IP. Detta gör det möjligt att använda utrustning avsedd 
för TCP/IP-kommunikation när man kommunicerar med enheter med Modbus. 
Modbus har ej inbyggt stöd för tidsstämpling av meddelanden. 
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5 Befintlig utrustning och funktionalitet 

Skydden i anläggningarna idag består av både analog reläteknik och numerisk teknik. 
Elektriska skydd består till huvudsak av produkter från ABB men även från 

MEGACON. Utrustningen och dess funktioner skiljer sig något åt mellan 
anläggningarna. 

Idag finns det ett flertal HMI i vattenkraftstationerna. Ett för processregleringen (PLC), 

ett för generatorskydd och eventuellt en larmpanel (SACO) som samlar larm för 
kvittering. 

5.1 K1 

5.1.1 Generatorskydd i K1 
Generatorskyddet för K1 består av analoga skyddsreläer från ABB, se tabell 5.1. 
 
Tabell 5.1 – Lista över skyddsenheter för K1 

Skyddsfunktion Typ av skydd 
Underspänningsskydd RXOTD 4 
Överspänningsskydd RXEG 21 
Överströmsskydd RXIG 21 
Jordfelsskydd RXTFA 2 + RXIG 28 

 

5.1.2 Reglering, fasning och fjärrkommunikation i K1 

Reglering av pådrag styrs av ett PLC, Alfa Laval Satt Control 15. Eftersom stationen är 
belägen i samma byggnad som driftcentralen och SCADA-systemet går inte 
kommunikationen till K1 via en RTU utan direkt från PLC till protokollomvandlare till 

MicroSCADA. 

Infasningen sköts av ett infasningsrelä typ ABB RASA 4. Infasningssekvensen sköts av 
både RASA 4 och ett PLC där RASA 4 styr generatorbrytaren. 

5.2 K4 

5.2.1 Generatorskydd i K4 

Skyddet SPAG 332 har en rad olika skyddsfunktioner integrerade som exempelvis 
stator jordfelsskydd och överströmsskydd. För differentialskydd finns ABB RADHA. 

5.2.2 Reglering i K4 

ABB AC800-C är anläggningens nuvarande PLC. Det har 80 stycken I/O, dock 

används inte alla. Exempel på analoga in- och utsignaler är vattennivå, ledskeneöppning 
och löphjulsinställning för kombinering. Digitala in- och utgångar är bland annat 
mekanisk broms, tryckoljepump, snabbstopp och generatorbrytare. Parallellt med PLC 
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finns det särskilda reglerenheter från ABB avsedda för VNR. Enheterna styr 
turbinpådrag respektive utskovsluckans läge. 

Temperaturvakter hanteras idag av MEGACON Proguard som larmar och löser vid 

inställda funktionslägen. Vid utlösning skickas en digital signal till PLC och 
generatorbrytare. 

5.2.3 Fasning i K4 

Fasningen hanteras av ett separat fasningsdon, MEGACON KSQ104. Fasningsdonet 

styr ledskeneöppning under uppstartsekvensen för att sedan slå till generatorbrytaren 
när generatorn är i fas med det matande nätet. Sedan lämnas regleringen av 
ledskeneöppningen över till PLC. 

5.2.4 Fjärrkommunikation i K4 

Fjärrkommunikation går från stationen via en RTU som kommunicerar med RP570 till 
MicroSCADA. 
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6 Krav på utrustning 

Uddevalla energi ställer en rad krav för utrustning i kontrollanläggningarna (se bilaga 
E). Det minsta kravet är att uppfylla de specifikationer som benämns i AMP [5].  

Utöver dessa krav önskar UEEAB även möjlighet till direktmanövrering av brytare och 
kontaktorer som en säkerhetsåtgärd i händelse av fel på exempelvis PLC, generator-
skydd eller HMI. Övriga krav i sammanhanget är listade i nedanstående underkapitel. 

6.1.1 Generatorskydd 

De elektriska skyddsfunktioner som är önskvärda är överströmsskydd i minst två steg, 
under- och överspänningsskydd, under- och överfrekvensskydd, jordfelsskydd för 
statorkrets [5]. Det är en fördel om det finns möjlighet att installera differentialsskydd 

utan att nya mätkretsar behöver installeras i kraftinstallationen. Detta berör exempelvis 
K4. 

Generatorskyddet kan med fördel vara utrustat med en händelseskrivare som lagrar 

vågformer för ström och spänning några sekunder innan, och några sekunder efter att 
ett fel inträffat. Detta för att i efterhand kunna analysera vilken typ av fel som har 
uppstått. 

Om generatorskyddet är utrustat med HMI ska lämpliga storheter som spänning, ström, 
effekt och frekvens samt brytarläge presenteras på HMI. Samtliga värden ska vara 
primärvärden. 

6.1.2 Fjärrkommunikation 

För fjärrkommunikation erfordras utrustning som är kompatibel med protokoll som 
stöds av ABB’s MicroSCADA. UEEAB vill i framtiden i den mån det är möjligt 
använda sig av IEC 60870-5 för fjärrkommunikation mellan stationsutrustning och 

MicroSCADA. 

6.1.3 HMI 

Uddevalla Energi har en rad krav beträffande HMI i station. Om HMI utgörs av en 
bildskärm ska den ha en panelstorlek på minst 10". På bildskärmen ska händelselistor 

och relevanta mätvärden så som spänning, ström, effekt, frekvens, vattennivå, varvtal 
samt brytarläge kunna visas. Även möjligheter att se och kvittera larm. 

Det ska finnas separata tryckknappar för start och stopp som ska kunna användas om 

bildskärmen inte fungerar.  

Möjlighet att styra utskovsluckor utanför PLC och HMI ska finnas. 

Alla förekommande styr- och övervakningsfunktioner ska kunna utföras med hjälp av 

HMI-systemet. Även under störd drift ska systemet klara att ge full information och 
styrmöjligheter.  I riktlinjer från Svenska Kraftnät [14] krävs att ett antal 
grundfunktioner ska ingå i HMI för styrning och övervakning av en station: 
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Driftformsomkopplare för manöverplats 

Visning av mätvärden 

Händelseregistrering 

Manövrering och indikering/styrning av samtliga avståndsmanövrerade ställverks-
apparater 

Presenterings- och kvitteringsfunktion av larm och signaler 

6.2 Reglering 

Det PLC som sitter i kontrollanläggningen för K3 är utbytt 2014 och är ett ABB AC500, 
som bland annat har stöd för IEC 61850. I övriga stationer är modellerna mer 

omoderna och hårdvara för dessa säljs inte längre.   

Krav som kan ställas på regleringsenhet i vattenkraftsammanhang är bland annat 
möjlighet att bestämma start-, stopp- och infasningssekvens. 

Enheten ska även reglera pådrag och kombinering (kaplanturbin) utifrån vattennivån 
(VNR). 

6.3 Kommunikation 

Uddevalla Energi har satt som krav att framtida stationsutrustning ska använda sig av 

IEC 60870-5 för fjärrkommunikationsändamål. Enheten för fjärrkommunikation bör 
kunna klara av detta utan protokollomvandlare. För kommunikation på stationsnivå 
bör enheterna klara av Modbus, Profibus eller IEC 61850. 
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7 Resultat: Modell för ny anläggning  

7.1 DEIF 

DEIF [15] är ett företag från Danmark som startade 1933. Företaget producerar och 

säljer bland annat analoga mätinstrument, skyddsreläer, kombinerade skyddsenheter 
och reglerutrustning för olika tillämpningsområden som gas-, vind, - och vatten-
kraftverk.  

Produkterna från DEIF konfigureras med hjälp av parametrar och M-Logic [16]. M-
Logic är ett enkelt programmeringsspråk som används för att bygga sekvenser med 
enkel logik. Detta kan ses som ett möjligt alternativ till PLC. Enheterna kan 

kommunicera via både USB, serieport och Ethernet med ett antal olika protokoll.  

Multifunktionsskydden ingår i serien Multiline där varje enhet kan bestyckas med en 
uppsättning olika funktioner och konfigureringar för olika ändamål [17]. 

Enkelskyddsreläer ingår i serien Uniline och kan användas självständigt eller i 
kombination med andra skydd. 

I de fall då produkter från DEIF används i Vattenfalls anläggningar används endast 

enheter för generatorskydd uppger Dag Relfsson, anställd hos Vattenfall Vattenkraft 
AB. Programvaran för enheterna som redovisas nedan är gratis och går att ladda ned 
från DEIF. Enheterna från DEIF saknar protokoll med stöd för tidsstämpling. 

7.1.1 GPU3 

GPU står för Generator Protection Unit [18]. Detta är ett multifunktionskydd för 
generatorer. Alla skyddsfunktioner listade i kapitel 4 förutom differentialsskydd finns i 
skyddet. Enheten arbetar tillsammans med ett PLC som används för reglering och som 

tillval kan ett separat synkroniseringsrelä även sköta infasning. GPU3 är kompatibel 
med Modbus TCP/IP. Turbinreglering finns som ett tillval till GPU3.  GPU3 är den 
billigaste av de enheter från DEIF som listas i denna studie. 

I de utav Vattenfalls anläggningar som generatorskydd från DEIF används är det 
GPU3-enheter som är aktuella uppger Dag Relfsson. 

7.1.2 GPC3 

Alla skyddsfunktioner listade i kapitel 4 förutom differentialsskydd finns i skyddet [16]. 

GPC3 är förutom generatorskydd även en regleringsenhet. Enheten kan användas utan 
PLC då det finns inbyggd möjlighet för reglering av magnetisering och turbin. 
Turbinreglering av Kaplan-, Francis- och Peltonturbin är standardfunktioner i GPC3. 

Även synkroniseringsfunktion finns integrerad i GPC3. DEIF rekommenderar GPC3 
med tillval som både regler- och generatorskyddsenhet för UEEAB’s vattenkraft-
stationer. 
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7.1.3 Delomatic 400 Hydro 

Delomatic 400 Hydro är en rackmonterad reglerings- och generatorskyddsenhet [19]. 
Antal moduler som används styrs av behovet av I/O. Vad som skiljer Delomatic 400 
Hydro från ovanstående enheter är framför allt att den har större processorkraft och 

fler in- och utgångar vilket framgår av tabell 7.1. I grundutförandet består Delomatic 
400 Hydro av tre enheter, en huvudenhet där huvudprogrammet körs och 
kommunikationsgränssnitt finns, en mätenhet där de grundläggande elektriska 

storheterna mäts och en tredje I/O-enhet. Delomatic 400 är den dyraste av de enheter 
från DEIF som listas i denna studie. 

Tabell 7.1 – Lista över in- och utgångar I Delomatic 400  

Typ Antal 

Pt100 6 

Ingång analog 4-20 mA  4 

Utgång analog +/- 20 mA 4 

Digital ingång 12 

Digital ingång eller pickup 4 

Digital utgång 10 

Elektriska skyddsfunktioner som är integrerade i standardutförandet på Delomatic 400 
Hydro är bakeffektskydd, överlastskydd, över- och underspänningsskydd, över- och 
underfrekvensskydd, under- och övermagnetiseringsskydd samt så kallat vector jump-

skydd och frekvensderivataskydd (df/dt). 

Delomatic 400 Hydro kan även utföra synkronisering, kombinering och pådrags-
reglering. 

7.1.4 AGI 300 

Advanced Graphical Interface är HMI-enheter som används tillsammans med någon 
av de ovanstående nämnda skyddsenheterna för att logga händelser och visa olika 
parametrar. Dessa enheter för HMI består av pekskärmar i olika storlekar beroende på 

modell. Från 4,3” till 15”.  Vad som ska visas bestäms till stor del utav användaren och 
enheten kan också användas för kvittering av larm. Skärmarna finns i två 
huvudutföranden. Skillnaden mellan dessa två utföranden är att en är utförd med 

kapacitiv pekskärm istället för resistiv, härdat glas istället för plast och utförd så att den 
är kompatibel med ATEX 2/22. Enheten kommunicerar med GPU/GPC/Delomatic 
via Modbus över Ethernet eller serieport. 
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7.2 Schneider Electric 

Schneider Electric [20] är ett globalt företag som har verksamhet i över 100 länder. 
Företaget levererar integrerade lösningar inom marknadssegment som industri, 

säkerhet, fastigheter, bostäder, datacenter och energi- och infrastruktur. 

7.2.1 Reläskydd MiCOM, Vamp och Sepam 

Schneider Electrics tre reläskyddsserier för elkraftdistribution och transmissionssystem 
heter MiCOM, Vamp och Sepam [21]. En rad skydds- och kontrollfunktioner är 

integrerade i dessa. Alla de skyddsfunktioner listade i kapitel 4 finns i skydden. Skydden 
erbjuder en överblick över inträffade händelser bland annat med hjälp av visning i 
teckenfönstret av primära värden och fel-/statusinformation. Mer avancerad 

registrering av händelser och störningar kan utvärderas med mjukvaran SFT2826, som 
är anpassad för ändamålet. Mjukvaran ägs och tillhandahålls av Schneider Electric och 
dess kostnad är en engångssumma. De tre produktserierna stödjer protokoll och 

kommunikationsstandarder som IEC 61850 och IEC 60870-5 samt Modbus. I vissa 
utav Vattenfalls anläggningar används Vamp210 för generatorskydd, enligt Dag 
Relfsson. De tre nämnda skydden liknar varandra funktionsmässigt och faller också 

under samma prisklass. Vad som skiljer dem åt är tillhörande applikationer och 
mättekniska detaljer i skydden. Schneider Electric håller själva i utbildningar för sina 
reläskydd.  

7.2.2 Micrologic 

För lågspänning kan lösningarna för generatorskydd utformas annorlunda utifrån olika 
förutsättningar [22]. Micrologic är modeller av utlösarblock som ges som tillval till 
effektbrytare från serien Compact NSX (också från Schneider Electric). I kombination 

med utlösarblocken får effektbrytaren integrerade funktioner för analys och mätning av 
olika parametrar. Brytarna i NSX-serien har två fysiska storlekar från 15 till 630 A med 
gemensamma installationstillbehör. Tillbehör finns för fjärrindikeringar, fjärrutlösning, 

fjärrmanöver, förreglingar samt speciella skydd avsedda för generatorer. HMI kan även 
nås direkt via ethernet till en PC som ansluts till enheten. 

7.2.3 PLC M340 

Styrsystemet M340 är ett modulärt system med möjlighet att anpassas till olika behov 

[23]. Detta på grund av att det finns ett utbud av processorer, I/O-moduler, moduler 
för kommunikation och andra specialmoduler. M340 har stöd för bland annat Modbus, 
IEC 61850 och IEC 60870-5. Mjukvaran Unity Pro används för konfigurering av M340.  

7.2.4 Magelis 

Magelis är enheter för HMI som kan anslutas till PLC eller generatorskydd via Modbus. 
Det grafiska upplägget kan konfigureras enligt kundens önskemål och grundläggande 
funktioner som händelseregistrering, larmvisning, larmkvittering och inställning av 

parametrar. HMI kan även nås direkt via ethernet till en PC som ansluts till enheten. 
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7.3 ABB 

ABB är ett globalt företag som har verksamhet i över 100 länder [24]. Företaget 
levererar främst produkter inom kraft- och automationsbranschen. Traditionellt sett 

används PLC och generatorskydd från ABB i UEEAB’s anläggningar.  

7.3.1 REM620 

REM620 är ett skydd avsett för asynkronmotorer och asynkrongeneratorer [25]. 
Skyddet är utrustat med en rad skydds- och kontrollfunktioner och kan konfigureras av 

användaren eller levereras förkonfigurerat från fabrik. Enheten är utrustad med en 
bildskärm och konfigurerbara tryckknappar och LEDs som kan visa händelser och 
larm. Bildskärmen kan bland annat visa enlinjeschema, status på brytare och frånskiljare, 

mätvärden och händelselista. Händelser och störningsfiler kan laddas ner och läsas med 
mjukvara Wavewin som levereras av ABB. Protokoll som stödjs är bland annat IEC 
61850 och IEC 60870-5.  

7.3.2 REG630  

REG630 är ett skydd avsett för synkrongeneratorer [26]. Skyddet erbjuder fullt skydd 
under uppstart och normal drift. Skyddet är försett med analoga ingångar och utgångar 
som kan användas för exempelvis mätning av temperatur i generatorlindningar. Skyddet 

är försett med ett HMI som består av bildskärm och konfigurerbara tryckknappar och 
LEDs. Bildskärmen kan vid normaldrift visa ett enlinjeschema och önskade mätvärden. 
Vid fel och larm visas dessa direkt i bildskärmen och inställda LEDs lyser. Skyddet är 

försett med händelse- och störningsskrivare som kan laddas ner och läsas med mjukvara 
Wavewin. Protokoll som bland annat stöds är IEC 61850 och IEC 60870-5. 
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8 Diskussion 

Det mesta talar för att ny utrustning kommer att löna sig ur flera olika aspekter. Dels är 
det i många fall troligtvis lägre inköpspris på nya produkter än priset för att reparera 

den äldre utrustningen. Beträffande PLC så är det även brist på personal med rätt 
kompetens för att hantera och programmera den äldre utrustningen. 

Faktorer som kan vägas in vid val av ny kontrollanläggningsutrustning är ekonomi och 

redundans. Beroende på vilken skyddsfilosofi som är aktuell kan även olika lösningar 
väljas. Då många av de produkterna vi undersökt lämpar sig väl för ändamålen tror vi 
att det i slutändan är priset på produkter och utförande som kommer avgöra valet av 

lösning och produkter. 

I K4 är enheten som hanterar temperaturvakter möjligtvis överflödig. Detta beror på 
att samtliga produkter som undersökts för ny reglerutrustning har ingångar som stödjer 

Pt-100-givare.  

PID-regulatorenheterna för VNR via turbinpådrag och reglering av utskovsluckor som 
idag sitter i parallellt med PLC i K4 är möjligtvis onödig. Idag finns denna funktionalitet 

i alla de reglerutrustningar som undersökts i denna studie. 

En lösning som innefattar en kombinerad enhet för både reglering och generatorskydd 
tar mindre plats fysiskt och kostar mindre att köpa in än de fall där ett separat PLC för 

reglering utnyttjas. En nackdel med en sådan lösning är att om enheten går sönder 
förloras all form av skydd för turbin och generator. Byggs anläggningen istället med 
separat PLC och generatorskydd kan dock viss redundans uppnås för både 

kommunikation och skyddsfunktioner genom att PLC kan programmeras för att 
hantera enklare fel så som överström och under- och överspänning. Går PLC sönder 
så att reglering av turbin slutar att fungera så säkerställer generatorskyddet att 

generatorn kopplas från vid rusning och över- och underspänning och liknande fel som 
kan uppstå vid bortfall av reglering av turbin och magnetisering. Detta skyddar inte 
turbinen, men det förhindrar skador på matande nät. 

De kombinerade enheter från DEIF som undersökts i denna studie bedöms kunna 
reglera de turbintyper och generatorer som finns i UEEAB's vattenkraftanläggningar. 
De har båda tillräckligt många in- och utgångar och elektriska skyddsfunktioner för att 

uppfylla kraven. Dock har Delomatic 400 ett högre inköpspris än GPC3 och är utrustad 
med långt många fler in- och utgångar än vad som är nödvändigt för sammanhanget 
vilket talar för GPC3 som regler-, infasning- och generatorskyddsenhet. Vad som talar 

mot att använda GPC3 som reglerenhet är att DEIF’s produkter saknar stöd för 
protokoll med tidsstämpling, vilket leder till att händelser som skickas till MicroSCADA 
inte garanteras ha korrekt händelsetid vilket kan leda till svårigheter i felsökning av 

driftstörningar. 

ABB REG630, ABB REM620, Schneider Electric Vamp, Schneider Electric Sepam, 
Schneider Electric MiCOM och DEIF GPU3 har alla de skyddsfunktioner som krävs 
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av ett generatorskydd i UEEAB's anläggningar. Alla skydd förutom DEIF GPU3 har 
störningsskrivare och stöd för IEC 61850 och IEC 60870-5. Då Uddevalla Energi gärna 
vill använda sig av IEC 60870-5 för fjärrkommunikation kan DEIF GPU3 vara 

olämplig om enheten sköter fjärrkommunikation i anläggningen. Detta kan dock 
kringgås om anläggningen är utrustat med ett PLC med stöd för IEC 60870-5 som 
protokoll för fjärrkommunikation. Vattenfall Vattenkraft använder både GPU3 och 

Vamp i sina kontrollanläggningar. Detta talar möjligtvis för dessa skydd då deras 
anläggningar har många likheter med UEEAB’s anläggningar.  

De styrenheter som undersökts i denna studie är DEIF GPC3, DEIF Delomatic 400 

och Schneider Electric M340. DEIF GPC3 är den minst flexibla enheten av dessa tre 
men ska klara av reglering av Francis- och Kaplanturbin. DEIF Delomatic 400 
programmeras av DEIF men kan sedan konfigureras med parametrar. Schneider 

Electric M340 är den enda av dessa enheter som inte är kombinerad med ett 
generatorskydd, det är också den enda enhet som stödjer IEC 61850 och IEC 60870-5.  

Alla generatorskydd och reglerenheter förutom Schneider Electric M340 och DEIF 

Delomatic 400 levereras med inbyggt HMI. Schneider Electric M340 och DEIF 
Delomatic 400 kan kompletteras med separat HMI från respektive tillverkare. Både 
Schneider Electric’s Magelis-serie och DEIF’s AGI-serie är separata enheter för HMI 

som kan kommunicera med skydds- eller reglerenheter via Modbus. Detta är potentiellt 
att föredra då UEEAB kräver minst 10” bildskärm och enheternas grafiska gränssnitt 
kan skräddarsys utifrån UEEAB’s krav på vad som ska visas på ett HMI.  

En annan faktor som också kan vara av intresse att beakta är kostnader för 
programvara. DEIF har programvara som är gratis för nedladdning. ABB's kostar en 
summa vid inköp och även då uppdatering krävs. Schneider Electrics programvara 

kostar en engångssumma. Detta är möjligtvis kostnader som kan vara betydande på 
längre sikt. Eftersom ABB’s produkter traditionellt sett har tillämpats i anläggningarna 
kan detta vara något som pekar på att personal som arbetar med kontrollanläggningarna 

har lättare för att arbeta med denna än de övriga. Det är dock svårt att säga hur 
komplexa lösningarna från de olika företagen är och inga uppgifter om exakt prisbild 
finns given. Möjligtvis är det också lite av en fråga om tycke och smak hos användaren.  

Under arbetets gång har vi träffat representanter från de företag som omnämns i 
studien. Tidsmässigt kunde dessa möten möjligtvis ha schemalagts tidigare, för att ha 
större möjligheter att samla in mer information ifrån flera leverantörer. Dock har 

svårigheter funnits att boka möten, då tidsomfattningen på projektet varit begränsad till 
10 veckor och de flesta representanter som tillfrågats på företagen har haft ett pressat 
schema innan storhelgerna som inföll under arbetet med studien. Det är också oklart 

om det hade gett något att träffa företagsrepresentanter allt för tidigt i arbetet också, då 
en helt klar bild över krav och funktionalitet hos vattenkraftsanläggningarna inte funnits 
hos skribenterna. 
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9 Slutsatser och framtida arbete 

I och med denna studie har UEEAB erhållit förslag gällande lämplig utrustning i 
företagets kontrollanläggningar för vattenkraftstationerna. Förslagen bidrar till en 

tydligare bild av hur ett kommande upphandlingsunderlag kan specificeras, utifrån 
önskvärd funktionalitet i anläggningarna. 

Under arbetets gång har många nya kunskaper erhållits. Både inom reglerteknik och 

mekanik, då vi lärt oss mycket om hur ett vattenkraftverk är konstruerat och uppbyggt. 
Vi har fått dra en del egna slutsatser om kontrollanläggningarnas uppbyggnad, då 
dokumentationen i några fall varit en aning bristfällig och det har funnits svårigheter i 

att förstå vart man bör söka informationen och i vilka kretsscheman eller ritningar man 
ska titta för att få svar på sina frågor.  

Vi anser att det inte är motiverbart med inköp av allt för dyr utrustning i produktions-

anläggningar i den storleksordning som undersökts. Eventuellt bortfall av produktion 
kommer inte leda till någon större ekonomisk skada. 

Slutsatsen dras att UEEAB bör välja separata enheter för generatorskydd och för 

reglering. Detta för att öka redundansen i anläggningarna i händelse av fel på utrustning.  

Eftersom DEIF’s produkter saknar stöd för protokoll med inbyggt stöd för 
tidsstämpling är dessa ej lämpliga som enheter som hanterar fjärrkommunikation. 

Används DEIF’s enheter tillsammans med ett PLC med stöd för IEC 60870-5 för 
fjärrkommunikation går detta att komma runt men eftersom man då får en reglerenhet 
i form av ett PLC är det onödigt att använda DEIF GPC3 eller DEIF Delomatic 400. 

I detta specifika fall landar valet på DEIF GPU3 tillsammans med ett PLC som stödjer 
IEC 60870-5, vilket M340 från Schneider Electric gör. En generell slutsats gällande val 
av generatorskydd kan dock inte dras i nuläget, då alla de enheter som studien behandlar 

uppfyller kraven från UEEAB och det således är en fråga om pris. Detta gäller även val 
av HMI, då alla undersökta lösningar för detta kan anses vara lämpliga. Vidare studier 
av pris bör göras för att kunna motivera val av lösningar. Vidare kan även 

förfrågningsunderlag ges till fler leverantörer än de som undersöks i studien.  

Enheten för temperaturvakter i K4 bör tas bort vid byte av utrustning, då alla de 
reglerenheter som undersöks har ingångar som stödjer Pt-100-givare. Så till lika 

rekommenderas även att regulatorenheterna för VNR i K4 tas bort av samma 
anledning.  
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Bilaga A:1 

A. Sammanställning K1 
K1 är en av de minsta anläggningarna på 220kW, den har en francisturbin och synkrongenerator 

och är driftsatt 1920. 

Nuvarande antal in/utgångar på PLC (SATTCON OP 45) är omkring 100 stycken, dock används 

långt ifrån alla (se bifogad Excellista för information). 

Vi behöver analoga in/utgångar till pt-100-givare för temperaturer i styr- och bärlager samt 

lindningar, samt för varvtalsvakter .  

Utrustningen behöver även kunna utföra start- och stoppsekvens, samt nivåkörning och 

magnetiseringsreglering. Utöver detta behövs utrustning för synkronisering. 

Vi behöver ha utrustning som stödjer protokoll som kan arbetat med microSCADA (ex. IEC 

60870-5, Modbus TCP/IP).  

Minsta krav på skyddsfunktioner redovisas nedan:  

Minsta krav för skyddsfunktioner 

Skyddsfunktion ANSI 

Överströmsskydd  51P-1, 51P-2 

Under- och överspänningsskydd 59, 27 

Under- och överfrekvensskydd 81O, 81U 

Jordfelsskydd  51N-1, 51N-2 

Bakeffektskydd 32O/32R 
 

Alla förekommande styr- och övervakningsfunktioner ska kunna utföras med hjälp av HMI-

systemet. Även under störd drift ska systemet klara att ge full information och styrmöjligheter. 

I riktlinjer från Svenska Kraftnät* krävs att ett antal grundfunktioner ska ingå i HMI för styrning 

och övervakning av en station: 

Driftformsomkopplare för manöverplats 

Visning av mätvärden 

Händelseregistrering 

Manövrering och indikering/styrning av samtliga avståndsmanövrerade ställverksapparater 

Presenterings- och kvitteringsfunktion av larm och signaler 

Utöver detta är det önskvärt att kunna ändra gränsvärden direkt i HMI 



Förstudie för kontrollanläggningsutrustning i mindre vattenkraftstationer för Uddevalla Energi Elnät AB 

Bilaga B:1 

B. IO-lista K1 

 

Digitala ingångar Digitala utgångar Analoga ingångar Analoga utgångar

Lågt tryck broms Larm ÖVY

Onormal nivå ackumulator A-larm Aktiv effekt

Nivå/Temp oljekärl Ledskenemotor Reaktiv effekt

Låg nivå intag Stoppventil

Lagertemp. Ledskenor minska

Varvtalsgivare Ledskenor öka

Ledskenemotor Returoljeventil

Fasningspuls Bromsventil

Stängda ledskenor Återställning utlösning

Nödstopp Fältbrytare

Luckmotor Magnetisering steg 1

Gränsläge broms Magnetisering steg 2

Hydraultryck Magnetisering steg 3

Fältbrytare

Lägesgivare ledskenor

K1
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Bilaga C:1 

C. Sammanställning K4 
K4 är vår största anläggning på 1 MW, den har en kaplanturbin och synkrongenerator och är 

driftsatt 1943. 

Nuvarande antal in/utgångar på PLC (AC 800C) är 80 stycken, dock används inte alla (se bifogad 

Excellista för information). 

Vi behöver analoga in/utgångar till pt-100-givare för temperaturer i styr- och bärlager samt 

lindningar, samt för varvtalsvakter.  

Utrustningen behöver även kunna utföra start- och stoppsekvens, samt nivåkörning, 

kombinering och magnetiseringsreglering. Utöver detta behövs utrustning för synkronisering. 

Vi behöver ha utrustning som stödjer protokoll som kan arbetat med microSCADA (ex. IEC 

60870-5, Modbus TCP/IP). 

Minsta krav på skyddsfunktioner redovisas nedan:  

Minsta krav för skyddsfunktioner 

Skyddsfunktion ANSI 

Överströmsskydd  51P-1, 51P-2 

Under- och överspänningsskydd 59, 27 

Under- och överfrekvensskydd 81O, 81U 

Jordfelsskydd  51N-1, 51N-2 

Bakeffektskydd 32O/32R 

Differentialskydd 87G 
 

Alla förekommande styr- och övervakningsfunktioner ska kunna utföras med hjälp av HMI-

systemet. Även under störd drift ska systemet klara att ge full information och styrmöjligheter. 

I riktlinjer från Svenska Kraftnät* krävs att ett antal grundfunktioner ska ingå i HMI för styrning 

och övervakning av en station: 

Driftformsomkopplare för manöverplats 

Visning av mätvärden 

Händelseregistrering 

Manövrering och indikering/styrning av samtliga avståndsmanövrerade ställverksapparater 

Presenterings- och kvitteringsfunktion av larm och signaler 

Utöver detta är det önskvärt att kunna ändra gränsvärden direkt i HMI 
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D. IO-lista K4 

Digitala ingångar Digitala utgångar Analoga ingångar Analoga utgångar

Ledskenor stängda Regleroljetryck till Ärvärde ledskeneöppning (4-20 mA) Ledskeneöppning (0-20 mA)

Ledskenor tomgång Regleroljetryck från Ärvärde löphjulsinställning (4-20 mA) Vattennivå (0-20 mA)

Ledskenor öppna Öka ledskeneöppning Ärvärde vatten (0-20 mA)

Regleroljetryck Minska ledskeneöppning Börvärde vatten (0-20 mA)

Generatorbrytare till Öka löphjulsvinkel

Generatorbrytare från Minska löphjulsvinkel

Magnetisering till Start pågår (fjärr)

Magnetisering från Stopp pågår (fjärr)

Broms till Lång starttid (fjärr)

Broms från Snabbstopp

TK start Summalarm PC

TK stopp

Snabbstopp

Utlösn.relä återställt

Instr. vinkel 

Övy-auto i drift

Instr. Börvärde

Normalstopp

K4
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E. Tekniska önskemål för kontrollanläggningar inom 
vattenkraft 

Reläskydd 

Skydden placeras i objektskåp i kontrollrummet. Eventuella utlösningsreläer kan också 

placeras i objektskåpen. 

Reläskydden ska bestyckas med tillräcklig mängd fria kontakter för att kunna anslutas till de 
utrustningar som avses i detta dokument. 

Om det finns befintliga reläer som används för att skapa gränser mellan kontrollanläggning 
och primärapparater ska dessa ersätts med nya. 

Samtliga skydd ska vara självövervakande. 

Reläskydden ska vara likströmsmatade och får inte innehålla några batterier som behöver 
bytas eller underhållas. Alla mätvärden som visas på skydden ska vara primärvärden. 

Inställning och avläsning av skydden ska gå att göra dels med dator ansluten direkt till 

skyddet, dels via fjärrkontrollen.  

Provning av skydd ska kunna ske utan att primära anläggningsdelar tas ur drift. Samtliga 
skydd ska därför vara försedda med provdon av fabrikat ABB, typ Combitest. Enheternas 

likströmsmatning samt spännings- och strömkretsar ska kopplas via provdonen. Även 
skyddens utlösningsimpulser ska kopplas via provdonet. Provdonens funktion ska utformas 
så att när provhandtaget ansluts öppnas spänningskretsar, kortsluts strömkretsar och 

utlösningsimpulser blockeras. De olika kontakterna i provdonen märks på lämpligt sätt för 
att överskådligt veta vilka kretsar kontakterna är anslutna till. För samtliga typer av provdon 
ska provhandtag ingå i leveransen. 

 

Skyddsfunktioner 

De skyddsfunktioner som minst ska finnas i generatorskyddet är de som anges i AMP.  

– Jordfelsskydd 
– Över- och underfrekvensskyd 

– Trefasigt över- och underspänningsskydd 
– Kortslutningsskydd 
– Överströmsskydd 

– Bakeffektskydd 
– Osymmetriskydd 

Eventuellt behövs även differentialskydd. Skyddet ska vara bestyckat med störningsskrivare 

och vara minst utfört så att data från de tre senaste störningarna kan lagras i skyddet med 
maximal samplingsfrekvens. Skyddet ska vara bestyckat med händelseskrivare och för att 
kunna lagra minst 200 av de senaste händelserna och all tillhörande information som finns i 
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skyddet. Händelser som minst ska lagras är starter, utlösningar, brytarlägesindikeringar och 
uppmätta felströmmar och felspänningar. Data som skapas i störnings- och 
händelseskrivaren ska gå att hämta till RTU för överföring till lokal arbetsstation och till 

fjärrkontrollen. 

Generatorbrytaren ska utrustas med underspänningsmagnet. 

HMI 
Om bildskärm används för HMI ska den vara på minst 10” 
Separat start- och stoppknapp som ligger utanför HMI 
HMI ska presentera lämpliga primärvärden så som ström, spänning, frekvens, varvtal, 
temperatur och brytarläge 
Underspänningsmagnet ska finnas på generatorbrytaren 

Allmänna krav på ny kontrollanläggning 
Ej SUB1 och SUB2 
Reglering utifrån vattennivå (VNR) 
Möjlighet att styra utskovsluckor utanför styr- och reglersystemet och HMI 
För kommunikation på stationsnivå bör Modbus, Profibus eller IEC 61850 användas. För 
fjärrkommunikationsändamål bör IEC 60870-5-104 användas 
Programvara för konfiguration och läsning av störningsfiler ska överlämnas till beställare 
Det ska finnas möjlighet att ansluta sig till HMI, PLC eller generatorskydd direkt via 
Ethernet med en PC på enheten för att möjliggöra lokal styrning av anläggningen om 
enheten för HMI skulle vara trasig 

 


