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Sammanfattning 

Dala Energi Elnät är ett medelstort elnätsbolag med elnätsverksamhet bestående av distribution 
och mätning av elkraft. Företaget är intresserat av att skaffa sig större kunskap om feldetekter-
ingsutrustning som i ett tidigt skede kan detektera fel på mellanspänningsnätet. Vilket förhopp-
ningsvis resulterar i snabbare fellokaliseringar och kostnadsbesparingar. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken feldetekteringsutrustning som skulle passa 
in på Dala Energi Elnäts mellanspänningsnät samt vilka erfarenheter andra elnätsföretag har av 
feldetekteringsutrustning. Feldetekteringsutrustningen som ingår i studien har begränsats till 
utrustning från företagen Protrol AB och dLaboratory AB. Uppbyggnad och funktion av utrust-
ningen utreds och empirisk erfarenhet införskaffas genom en telefonintervju och ett studie-
besök på elnätsföretagen Kraftringen respektive Falu Elnät AB. 

Protrols feldetekteringsutrustning består av feldetektorer som endast mäter strömmen för av-
känning av jordfel och överströmmar, dessa används framförallt i nätstationer. De enklaste 
detektorerna har ingen kommunikationsförbindelse utan signalerar med LED-indikator på nät-
stationen där felströmmen passerat. De mer avancerade detektorerna kopplas upp mot drift-
centralen via fiber, Ethernet eller signalkabel, med fjärrprotokoll IEC60870-5-101 eller -104. 
Konfiguration och inställningar, nedladdning av transient inspelade data sker via USB-anslutning. 

dLaboratorys koncept består av en industri-PC som installeras i en fördelningsstation där både 
ström och spänning mäts i varje utgående fack, för att detektera jordfel och överströmmar. 
Reläskyddsfunktioner finns även på datorn som kan användas istället för befintliga skydd eller 
parallellt med dessa om så önskas. Information från mätningarna skickas till dLaboratorys servar 
för analys och resultatet vidarebefordras sedan till elnätsägaren. På dLaboratorys hemsida kan 
sedan informationen granskas med ett lätthanterligt gränssnitt. 

Val av feldetekteringsutrustning styrs av elnätets uppbyggnad med maskat eller radiellt nät, 
befintlig elnätsutrustning, reläskydd, geografiska avstånd och kommunikationsmöjligheter etc. 
Där en helhetslösning ur ett längre tidsperspektiv bör beaktas. Inspelningsmöjligheter i fel-
detekteringsutrustningen kan med fördel användas för att bättre förstå orsaken till varför ett 
reläskydd löser ut, där händelseförloppet före och efter felet kan studeras. En ekonomisk in-
vestering i feldetekteringsutrustning behöver inte alltid återbetala sig utan ger även en större 
kundnytta och möjligheter att identifiera svaga punkter i elnätet. Framgångsrika erfarenheter 
som andra elnätsföretags haft med feldetekteringsutrustning för att kunna detektera tidiga fel 
på mellanspänningsnätet kan man dra nytta av. 

För den feldetekteringsutrustning som ingått i studien, rekommenderas Protrols enklare 
utrustning att användas på radiella delar av elnätet, där feldetektorer inte placeras i varje 
nätstation utan strategiskt där de geografiska avstånden är stora för att minska felsökningstiden 
rejält. dLaboratorys feldetekteringsutrustning passar bäst till fördelningsstationer med många 
utmatande fack och där möjlighet finns att omsektionera fram fel med fjärrstyrda lastfrån-
skiljare eller brytare. 

dLaboratorys reläskydd har fungerat bra i de tester som utförts däremot återstår att se hur den 
klarar sig i vanlig drift.  



Abstract 

Dala Energi Elnät is a smaller grid company with network operations consisting of the distri-
bution and measurement of electricity. The company is interested in acquiring greater know-
ledge of the error detection equipment that can in a early stage detect errors in the medium-
voltage network. Which hopefully results in faster fault location and cost savings for the 
company. 

The purpose of this study is to investigate the fault-detection equipment that would fit into the 
Dala Energys medium voltage grid and what experiences others electricity companies have with 
fault-detection equipment. Fault detection equipment used in the study has been limited to 
equipment from the companies Protrol AB and dLaboratory AB. Structure and function of the 
equipment are investigated and empirical experience obtained through a telephone interview 
and a visit on the electricity network companies Kraftringen respectively Falu Elnät AB. 

Protrol's fault detection equipment consists of error detectors that only measure the current for 
detection of ground faults and over currents, these are mainly used in power stations. The simp-
lest detectors have no communication connection without signals with the LED indicator on the 
network station where the fault current has passed. The more advanced detectors are connect-
ed to the operating center via fiber, Ethernet or signal cable, with remote protocols IEC60870-5-
101 or -104. Configuration and settings, downloading transient recorded data is done via USB 
connection. 

dLaboratorys concept is that the industrial PC installed in a distribution substation, where the 
current and voltage are measured in each output tray, to detect ground faults and overcurrents. 
Relay Protection functions are available on the PC, which means that both fault detection and 
protection equipment available. Information from the measurements sent to dLaboratorys 
serves for analysis and transmitted to power grid owner. On dLaboratorys website the in-
formation can then be reviewed with a convenient interface. 

Selection of fault-detection equipment is affected by electricity network design with radial or 
meshed networks, existing grid equipment, relay protection, geographical distance and 
communication facilities etc. Where a comprehensive solution from a longer term perspective 
should be taken into account. Recording options in error-detection equipment can be used to 
better understand the reasons why a protection relay trips, where the events before and after 
the fault can be analyzed. A financial investment in fault-detection equipment do not always pay 
for itself, but also provides greater customer benefits and opportunities to identify weak points 
in the grid. Benefiting from successful experience of other grid companies have had with fault-
detection equipment. 

For the fault-detection equipment included in the study, recommended Protrols equipment to 
be used on radial parts of the network, where the error detectors are not placed in each 
substation but strategically where geographical distances are great to reduce troubleshooting 
time substantially. dLaboratorys fault detection equipment is best suited to distribution stations 
with many exhausting tray and where it is possible that if sectioning out the fault with remote-
controlled switch or circuit breaker. dLaboratory relay protection has worked well in conducted 
tests on the other hand it remains to be seen how it manages in normal operation. 
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1 Terminologi 

CTO: Chief Technology Officer är engelskspråkig förkortning för en chef med 
ansvar för teknik, forskning och utveckling. 

DLab: Företaget dLaboratory Sweden AB 

Fördelningsstation: Är en transformatorstation som omvandlar elen till lägre spännings-
nivåer som sedan fördelas vidare till nätstationer. 

Kopplingsstation: I denna studie används begreppet för mindre fördelningsstationer som 
fördelar ut strömmen med bibehållen spänning. 

Livscykelkostnads- För denna studie innebär det en ekonomisk analys för intäkter och  
analys: kostnader för hela livslängden för ett system. 

Nätstation: En anläggning som via en transformator omvandlar mellanspänning till 
lågspänning och distribuerar el till hushåll och industrier. 

RTU: Remote Terminal Unit är en mikroprocessorstyrd elektronisk an-
ordning som förbinder objekt i den fysiska världen till ett distribuerat 
styrsystem eller SCADA. 

SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition är datasystem som används 
för automation, att övervaka processer och styra funktioner. 

Översiktsplan Varje kommun är skyldig att ha en aktuell översiktsplan som visar hur 
kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda 
miljön ska bevaras och utvecklas. Den består av kartor och text.  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

Dala Energi Elnät är ett medelstort elnätsbolag i hjärtat av Dalarna med elnätsverksamhet 
bestående av distribution och mätning av elkraft inom Gagnef, Leksand, Rättvik, Säter och Mora 
kommun samt mindre områden i Orsa, Falun, Hedemora och Borlänge kommun. Inom elnäts-
området finns det ca 33 000 kunder med en energiomsättning på 563 507 MWh och ett led-
ningsnät på 3 982 km. De har en mindre elproduktion på 9 GWh per år från 7 stycken vatten-
kraftverk. [1]  
 
Företaget har som mål att utveckla och implementera ”smarta elnät” i sin verksamhet. Som ett 
steg i den utvecklingen ingår det att automatisera styrningen och felsökningen av deras elnät. 
Där de framförallt är intresserade av att skaffa sig kunskap, om vilka alternativ det finns att välja 
på gällande feldetekteringsutrustning som tidigt kan dektetera fel på mellanspänningsnätet. För-
hoppningen är att utrustningen kan resultera i minskade avbrottstider med snabbare fellokal-
isering och kostnadsbesparingar. 

2.2 Mål och omfattning 

Examensarbetets syfte är att kartlägga alternativ till feldetekteringsutrustning som Dala Energi 
Elnät kan använda, för att i ett tidigt skede kunna detektera fel på sitt mellanspänningsnät. Med 
fokus på feldetekteringsutrustning som placeras i fördelnings- och nätstationer. Där framförallt 
andra elnätsföretags erfarenheter av feldetekteringsutrustning som ingår i studien kommer 
studeras. Vidare kommer utrustningens tekniska aspekter undersökas men även de ekonomiska 
konsekvenserna utifrån utrustningens livstid. Kartläggning av empiriska erfarenheter och 
ekonomiska beräkningar bedöms ta upp så pass mycket tid av arbetet, att projektet avgränsat 
till att kartlägga endast feldetekteringsutrustning och reläskydd från två leverantörer, Protrol AB 
och dLaboratory AB (dLab).  

Målet med studien är att först genomföra en litteraturstudie som resulterar i relevant bak-
grundsteori, följt av feldetekteringsutrustningens uppbyggnad och funktion. Därefter kommer 
information införskaffas om vilka erfarenheter andra elnätsföretag har av Protrols och dLabs 
feldetekteringsutrustning och reläskydd. Förhoppningen är att deras erfarenheter kommer ge 
svar på var i elnätet respektive feldetekteringsutrustning gör bäst nytta samt vilka 
kommunikationsmöjligheter utrustningen har. Dessutom söker studien svar på hur elnäts-
företagen tycker att den ekonomiska nyttan av utrustningen varit och deras erfarenheter av 
Protrols och dLabs reläskydd. Använder de även någon annan typ av feldetekteringsutrustning 
och reläskydd är det också av intresse för studien.   

En ekonomisk bedömning av investeringskostnaderna och den ekonomiska nyttan för en 
begränsad del av Dala Energis Elnät kommer att genomföras i studien. Där ett nollalternativ 
kommer jämförs med ett alternativ där utrustningen placeras ut vid varje fördelnings- och nät-
station, alternativt där utrustningen placeras på utvalda strategiska punkter i elnätet. 
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2.3 Metod 

Examensarbetet första fas bestod av en litteraturstudie för teori gällande systemjordning, kort-
sluttningsfel samt olika skydd som finns för överströmmar och jordfel. Faktainsamling om 
feldetekteringsutrustningen inhämtades från leverantörernas hemsidor och genom telefon-
intervjuer med personal på företagen. För att få en uppfattning av empirisk erfarenhet från 
elnätsföretag som använder feldetekteringsutrustningen som ingår i studien, genomfördes ett 
studiebesök med besöksintervju och en telefonintervju på Falu Elnät AB respektive Kraftringen.  
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3 Grundläggande teori 

Detta avsnitt kommer innehålla en kort och övergripande teoridel för de systemjordningar som 
används i Sverige, symmetriska komponenter, felströmmar, skydd och selektivitet.     

3.1 Systemjordning 

Enligt nationalencyklopedin [2] defineras systemjordning enligt följande: ”inom elektrotekniken 
jordning av en eller flera nollpunkter (t.ex. transformatornollpunkter) i ett eldistributionssystem”.  

Systemjordning innebär att nollpunkten jordas på ett utvalt sätt, det finns direktjordade och icke  
direktjordande system. Direktjordade system används i lågspänningsnät som det allmänna 
distributionsnätet 230/400 V och majoriteten av industrinäten för 400/500/690 V. Även hög-
spänningsnäten med högre spänning än 100 kV är direktjordade, för att förhindra att större 
spänningsstegringar sker. De direktjordade systemens låga motstånd ger dock stora felströmmar 
när kortsluttningar uppstår. Fördelen är dock att den stora felströmmen ger möjligheten till en 
snabb bortkoppling när ett ett enpoligt jordfel uppkommer. Högspänningsnäten med spänningar 
uppåt 82 kV har Icke direktjordade system, där nollpunkten jordas över en bestämd impedans, 
se exempel i figur 3.1. [3] [4]  

 

 

Figur 3.1 Visar direkt och indirekta systemjordningar. 

3.1.1 Resistansjordat 

Resistansjordade system är antingen högresistans- eller lågresistansjordade med ett resistivt 
motstånd mellan nollpunkten och jord, se figur 3.1.  

Med låg resistansjordning begränsas felströmmen till mellan två till fem gånger utav märk-
strömmen. Fördelen blir att felströmmens storlek blir tämligen låg på endast någon kiloampere. 
Vilket gör det enkelt att selektera bort felet med vanliga skyddsrelän i form av överströmsskydd. 
Lågresistansjordningen innebär att nollföljdsimpedansen är mestadels resistiv och nätet reaktivt 
som resulterar i att överspänningarna kan bli uppåt 185% av den nominella spänningen. [5] 
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Denna jordningsmetod används framförallt i industrinät i Sverige och delar av mellanspännings-
nätet i Skottland [6]. 

Högresistansjordning ger en mindre felström på några tiotals ampere som minimerar risken för 
skador. Emellertid blir det svårare att selektera bort jordfel, vilket kräver riktade jordfelsskydd 
och ökar risken att intermittenta jordfel kan uppstå [5]. Högresistansjordning används fram-
förallt i mellanspänningsnätet. 

3.1.2 Reaktansjordat 

Reaktansjordning (se figur 3.1) används där den kapacitiva strömmen behöver begränsas kraftigt 
och den aktiva delen av strömmen är tillräckligt stor för att kunna detekteras. Är dock den aktiva 
delen av strömmen för liten för att upptäckas används ett impedansjordat system. Där den 
aktiva delen styrs med en resistans. [4] 

3.1.3 Impedansjordat 

De flesta mellanspänningsnätet i Sverige använder sig av impedansjordning, där en resistans och 
reaktor (Petersén-spole) är parallellkopplade mot jord, se figur 3.1. Spolen har en variabel 
induktans som har som uppgift att kompensera bort nätets kapacitiva ström. Resultatet blir små 
jordfelströmmar vid jordfel. Resistansen uppgift är däremot att begränsa den aktiva/resistiva 
delen av jordfelströmmen. [4]  

Feldekteringsutrustning som undersöks i denna studie används framförallt på mellanspännings-
nätet. 

3.2 Symmetriska komponenter 

För att kunna beräkna osymmetriska förhållanden för varje fas i ett trefassystem beträffande 
spänning eller ström används symmetriska komponenter. Där ett trefassystem framställs med 
med hjälp av sina plus-, minus- och nollföljdskomponenter och dessa vektorer resulterar till-
sammans i det osymetriska tillståndet i nätet, se figur 3.2.   

 

Figur 3.2 Visardiagram för plus-, minus- och nollföljdssystem i vektorplanet.  



6 
 

Plusföljdsystemet är den symmetriska delen av strömmen och spänningen i trefassystemet och 
existerar alltid på nätet och i denna del sker själva effektöverföringen. Minusföljdssytemet står 
för obalansen i systemet när det uppstår osymmetri och har motsatt fasföljd jämfört med 
plusföljdssystemet. Nollföljdsystemet utgör den del av strömmen som går via jord. Symmetriska 
komponenter för spänning, ström och impedanser karakteriseras enligt följande:  

Plusföljd: 𝑈+, 𝐼+,  𝑍+        𝑎𝑙𝑡.       𝑈1, 𝐼1,  𝑍1   

Minusföljd: 𝑈−, 𝐼−,  𝑍−        𝑎𝑙𝑡.       𝑈2, 𝐼2,  𝑍2   

Nollföljd: 𝑈0, 𝐼0,  𝑍0   

Med 𝐿1 som referensfas ser vi här villkoret mellan vektorerna och de symmetriska komponenter 
med 𝑎 som en fasförskjutning på 120° och 𝑎2 240°. Sambandet för spänningen (𝑈) nedan gäller 
också för strömmen (𝐼). [7] 

𝑼𝑳𝟏 = 𝑼𝟏 + 𝑼𝟐 + 𝑼𝟎 (3.1) 

𝑼𝑳𝟐 = 𝒂𝟐 ∙ 𝑼𝟏 + 𝒂 ∙ 𝑼𝟐 + 𝑼𝟎  (3.2) 

𝑼𝑳𝟑 = 𝒂 ∙ 𝑼𝟏 + 𝒂𝟐 ∙ 𝑼𝟐 + 𝑼𝟎  (3.3) 

𝑼𝟏 =
𝟏

𝟑
(𝑼𝑳𝟏 + 𝒂 ∙ 𝑼𝑳𝟐 + 𝒂𝟐 ∙ 𝑼𝑳𝟑)  (3.4) 

𝑼𝟐 =
𝟏

𝟑
(𝑼𝑳𝟏 + 𝒂𝟐 ∙ 𝑼𝑳𝟐 + 𝒂 ∙ 𝑼𝑳𝟑)  (3.5) 

𝑼𝟑 =
𝟏

𝟑
(𝑼𝑳𝟏 + 𝑼𝑳𝟐 + 𝑼𝑳𝟑)  (3.6) 

3.3 Felströmmar 

Överslag i ett trefassystem kan hända på följande sätt; en-, två- och trefasigt jordfel samt två- 
och trefasig kortslutning och slutligen som en tvåfasig kortslutning samtidigt som ett enfasigt 
jordfel uppstår, se figur 3.3. Utöver dessa typer av kortslutningsfel kan även överslag ske mellan 
flera ledningar som är på samma stolpe. Trefasig kortslutning är en symmetrisk kortslutning där 
strömmen är noll i minus- och nollföljdskomponenterna vilket innebär att endast plus-
följdskomponeneter förekommer. Tvåfasig kortslutning resulterar i osymmetri på nätet som 
leder till minusföljd. Nollföljdskomponenterna påverkas bara vid ett jordfel. [7] 
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Figur 3.3 Visar olika typer av kortslutningsfel som kan uppstå på elnätet. 

3.3.1 Kortslutningsströmmar 

Kortslutningsströmmar är felströmmar mellan två eller tre faser, se figur 3.3. Trefasig 
kortslutning uppstår generellt i kablar med tre ledare och initieras först av en tvåfasig 
kortslutning. För att beräkna storleken på en två- eller trefasig kortslutningsström i ett trefasnät 
används följande formler: [7] 

𝑰𝒌𝟐 =
𝑼𝒉

𝟐∙𝒁𝒌
 Tvåfasig kortslutningsström (3.7) 

𝑰𝒌𝟑 =
𝑼𝒇

𝒁𝒌
 Trefasig kortslutningsström (3.8) 

𝑈ℎ =  Huvudspänningen 
𝑈𝑓 =  Fasspänningen 

𝑍𝑘 =  Ledningens impedans 

3.3.2 Jordfelsströmmar 

Jordfelströmmar som även kallas jordslutningsströmmar är en felström som transporteras från 
fas/faser till jord. De är från högohmiga resistanser ner till stumma, dvs. ingen resistans mellan 
fas och jord, där de vanligast förekommande felströmarna är lågohmiga.  

Enpoligt jordfel (osymmetriskt) är det mest förekommande kortslutningsfelet på nätet och 
felströmmens storlek beror till stor del på vilken systemjordning som används. Spänningen 

däremot ökar med en faktor av √3 i de friska faserna, vilket illustreras i figur 3.4. Den ökade 
spänningsbelastningen på de felfria faserna kan utlösa ännu ett jordfel. För att beräkna Jordfels-
strömmen för ett enfasigt jordfel används ekvationen:  

𝐼𝑗 =
3𝑈𝑓

𝑍++𝑍−+𝑍0+3𝑍𝑓
 Enfasigt jordfel (3.9) 

𝑈𝑓 = Fasspänningen  

𝑍+ = Impedansens plusföljd 
𝑍− = Impedansens minusföljd 
𝑍0 = Impedansens nollföljd 
𝑍𝑓 = Impedans mellan fas och jord 
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När jordfelsströmmen ska beräknas för nät med högresistans jordning behöver inte plus- och 
minusimpedanserna i ekvation (3.9) beaktas då nollföljdsimpedansen är mycket större. 

 

Figur 3.4 Visardiagram över spänningsförändringen vid enfasigt jordfel. [4] 

Ett tvåfasigt jordfel även kallat dubbla enpoliga jordfel startas först av en enpolig jordslutning 
som höjer spänningen i de friska faserna. Där en av de friska faserna har en skada eller 
exempelvis föråldrad isolering som inte mäktar med spänningsökningen, vilket tänder ytterligare 
ett jordfel. Storleken på felströmmen beror på jordningsmetoden i nätet. Högimpedansjordat 
nät har mycket lägre felström än direkt jordat nät som kan ha lika stor felström som en kort-
slutning mellan två faser, se ekvation (3.7).  

Intermittenta jordfel även kallat återtändande jordfel sker oftast på skadade kablar där felet 
uppstår vid en viss spänning och självslocknar sedan. Felen förekommer som strömspikar och 
återkommer oftast under ett visst tidsintervall. Om inte de primära skydden frånkopplar felet så 
kan det leda till att reservskydden kopplar bort samtliga skydd i stationen, vilket skapar 
obefogad störning på elnätet. Intermittenta jordfel brukar delas in i två typer av jordfel med 
olika kännetecken. Dessa är intermittenta jordfel med långsam eller snabb periodicitet, se figur 
3.5. [7] 

 

Figure 3.5 t.v visas karaktäristiken för ett intermittent jordfel med långsam periodicitet och t.h ett med 
snabbare periodicitet. [9] 
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3.4 Skydd och selektivitet 

Reläskyddet i kombination med feldetekteringsutrustning har som uppgift att övervaka drift-
tillståndet för utrustning och komponenter i elnätet. När ett fel uppstår ska den felbehäftade 
komponenten kopplas bort från nätet för att minimera ytterligare skador på andra komponenter 
i nätet. Den ska även minimera att risken för personskador uppstår samt förhindra att elnäts-
kunder anslutna till nätet drabbas av problem. Dessutom eftersträvas att den felbehäftade 
komponenten ska skyddas från att ta skada [7]    

3.4.1 Jordfelsskydd 

Vid ett jordfel uppträder nollföljd, därför mäter jordfelsskydd nollföljdsströmmen och noll-
följdsspänningen för att kunna detektera jordfelet. Jordfelsskyddets inställningar varierar 
beroende på vilken systemjordning som används och hur stor andel som utgör kablar och luft-
ledningar i nätet. Även myndighetskrav i starkströmsföreskrifterna reglerar  inställningsmöjlig-
heter på jordfelsskydd. [7] [4]   

Riktat jordfelsskydd används framförallt för att detektera enfasiga jordfel och mäter vinkel 
mellan nollföljdsströmmen och nollpunktspänningen för att avgöra om jordfelet ligger i back- 
eller framriktningen. Nollpunktspänningen används som referens för att veta åt vilket håll 
strömmen går. Resistans-, reaktans- och impedansjordade nät använder sig av cos (𝜑)-karatär-
istiska jordfelsskydd som mäter den aktiva delen 𝐼0cos (𝜑) av nollföljdströmmen, se figur 3.6. 
Det finns även jordfelsskydd med sin (𝜑)-karatäristisk som mäter den reaktiva delen 𝐼0sin (𝜑) av 
nollföljdströmmen. För att få rätt inregleringsvärde för jordfelsskyddet kan ekvation (3.9) 
användas.  

 

Figur 3.6 Visar funktionsområdet för ett riktat reläskydd där 𝝋 är fasvinkeln mellan nollpunkt-
spänningen och nollpunktströmmen. [10] 
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Oriktat jordfelsskydd används framförallt för bortkoppling vid tvåfasigt jordfel. Till skillnad mot 
riktat jordfelsskydd så tas ingen hänsyn till strömmens riktning utan bara dess storlek. Vilket 
innebär att ingen riktningsselektivitet används och fel bortkopplas i båda riktningarna. [10] 

Nollpunktspänningsskyddet (NUS) primära uppgift är att skydda transformatorn och samlings-
skenan men fungerar även som ett sekundärskydd för andra jordfelsskydd. När ett fel uppstår 
brukar skyddet koppla bort ledningarna i flera tidssteg. Först kopplas de ledningar bort med den 
högsta felfrekvensen, följt av ett eller flera steg där övriga ledningar bortkopplas. När om-
kopplingar utförs på nätet bildas det transienter som innebär att nollpunktspänningsskydden 
behöver fördröjas med ca 0,5 s. Det är även nödvändigt att fördröjningen anpassas till övriga 
jordfelsskydd på nätet. [11] 

3.4.2 Överströmsskydd 

Överströmsskyddet skyddar ett skyddsobjekt på elnätet genom att lösa ut reläskyddet vid ett 
bestämt tröskelvärde för strömmen och delas in i två olika grupper. De två gruppernas indelning 
baseras på hur utlösning villkoret ska styras, dvs med konstant tid eller invers tid, där den 
sistnämnda används i modernare överströmsskydd. I transmissionsnätet är de reservskydd och i 
distributionsnätet används de framförallt som huvud- och reservskydd. Skydden fungerar bäst 
på radiella nät och kan få problem när inmatning från flera håll sker i maskade nät. Skydden 
mäter bara strömmen, därför behövs inga spänningstransformatorer för spänningsmätning 
vilket gör de till en ekonomiskt attraktiv lösning.   

Överströmsskydd med konstant tid ställs in med en bestämd tidsfördröjning för överlast och 
momentan utlösning för den tvåfasiga kortslutningsströmmen. Den tvåfasiga kortslutnings-
strömmen är den minsta kortslutningsströmmen och används för att skyddet inte ska missa 
något fel. För flera skydd med konstant tid i serie måste olika tidsintervall dem emellan 
användas för att endast skyddsreläet närmast felet ska lösa ut. Tidssteg varierar mellan 100 till 
500 ms beroende på faktorer som tillverkarens riktlinjer, typ av brytare och hur elnätsföretaget 
brukar ställa in sina relän.   

För att beräkna utlösningsvillkoren för överlastströmmen respektive kortslutningsströmmen kan 
formel (3.10) och (3.11) användas. 

𝑰 > =
𝟏,𝟐 ∙ 𝑰𝑵

𝑻
≈ 𝟏, 𝟐 ∙ 𝑰𝑵 Tidsfördröjd utlösning, överlastström (3.10) 

𝑰 ≫ =
𝒄 ∙ 𝑼𝒇

√𝟑 (𝒁𝒃+𝟎,𝟖 ∙ 𝒁𝑳)
≈

𝑼𝒇

𝒁𝒃+𝒁𝑳
  Momentan utlösning, kortslutningsström (3.11) 

𝐼𝑁 = Den högsta tillåtna belastningsströmmen på ledningen 

𝑇 = Tillbakagångsförhållande, som brukar vara 0,95 
𝑐 = Korrektionsfaktor för 𝐼𝑚𝑎𝑥 (1,1) och 𝐼𝑚𝑖𝑛 (1,0) 
𝑈𝑓 = Nominell faspänning vid normal drift 

𝑍𝑏 = Impedansen för nätet 
𝑍𝐿 = Impedansen för skyddad linje 
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Överströmsskydd med invers tid använder sig däremot av varierande utlösningstid beroende på 
strömmens storlek. Med högre överström minskar tiden för skyddet att lösa ut. De 6 vanligaste 
inställningarna för olika karaktäristik på kurvorna för inverstidsrelän återfinns i tabell 3.1. Valet 
av kurva styrs av selektivplanen för de andra överströmsskydden och nätets struktur. Ut-
lösningstiden för dessa inställningar kan beräknas med hjälp av formel (3.12). [12] 

𝒕(𝒔) = 𝑻𝑭𝑰 (
𝒌

(
𝑰

𝑰𝒃
)

𝜶

−𝟏
+ 𝒄)  (3.12) 

𝑡(𝑠) = den teoretiska funktionstiden med konstant värde i sekunder 
𝑇𝐹𝐼 = inställning som beskriver en justerbar faktor som tillhandahålls av relätillverkaren 
𝑘, 𝑐, 𝛼 = konstanter som kännetecknar den valda kurvan 
𝐼 = inmatad ström till reläet 
𝐼𝑏 = basströmmens inställning 

 

Tabell 3.1 Vanliga inställningar för invers tidsrelä efter vilken kurvkaraktäristik som eftersträvas. [12] 

 

  

Kurvtyp

Inverse 0,14 0 0,02

Very inverse 13,5 0 1

Extremely inverse 80 0 2

IEEE Moderately inverse 0,0515 0,114 0,02

IEEE Very inverse 19,61 0,491 2

IEEE Extremely inverse 28,2 0,1217 2
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3.4.3 Selektivitet 

Selektivitet är ett viktigt begrepp för reläskydd och uppnås genom en selektivplan. Som ska 
säkerställa att inte några konflikter uppstår mellan olika reläers skyddszoner, så att endast det 
relä som är närmast felet löser ut. För att uppnå selektivitet används fyra principer dessa är: 
funktions-, tids-, riktnings- och absolut selektivitet. Kombineras dessa principer effektiviseras 
selektiviteten ytterligare, för exempel på en kombination se figur 3.7. Funktionsselektivitet utgår 
ifrån att skyddens funktionsvärde regleras utifrån, exempelvis impedansräckvidd. Tids-
selektivitet baseras på inställning av reläets funktionstider och riktningsselektivitet går ut på att 
skyddsreläet kan upptäcka från vilket håll felet kommer ifrån. Absolut selektivitet inriktar sig 
endast på det skyddsobjekt som det har till uppgift att skydda. [7] 

 

Figur 3.7 Visar tids- och strömselektivitet och en kombination av dessa. [7]  
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4 Protrols och dLaboratorys feldetekteringsutrustning 

Avsnittet  behandlar bakgrundsfakta och funktion av feldetekteringsutrustningen och reläskydd 
som ingår i studien.  

4.1 Protrol 

Företaget Protrol AB grundades 2002 och är ett konsult- och utvecklingsbolag med fokus på 
automations- och kraftteknik. Deras produkter för feldetektering och driftövervakning riktar sig 
framförallt mot nät- och fördelningsstationer. Det som skiljer Protrols patenterade mätmetod 
(Phase Asymmetry Detection, PAD) jämfört med konkurrenternas är att den bara mäter 
fasströmmarna. Vilket innebär att den ”är okänslig för strömspikarnas amplitud, nätets egen-
skaper, graden av avstämning eller vinkelfel i transformatorer”. Detta innebär att skyddet inte 
påverkas av förändringar av hur nätet ser ut vid exempelvis omkopplingar. [13]   

4.1.1 Feldektorer och reläskydd 

Protrols enklaste feldetektorer för avkänning av jordfel och överströmmar är IPS Light, IPS Relay 
och IPS2. De lämpar sig främst för äldre nätstationer utan möjlighet till kommunikation via fiber, 
Ethernet eller signalkabel. IPS Light och IPS Relay är i princip samma detektor som är något 
enklare jämfört med IPS2 som har större möjlighet att ställa in överströms- och jordinställningar, 
se figur 4.1. IPS2 detektorn kan fås med antingen 230 VAC eller 24 VDC strömförsörjning. Dessa 
detektorer sitter i varje nätstation och har förutom huvudenheten en LED-enhet och 3 ström-
transformatorer som antingen har en omsättning på 300/1 för tätort med ett inställnings-
område på 0,8 – 300 A eller 150/1 med ett inställningsområde på 0,4 – 150 A för landsbygd. 
Utrustning har superkondensatorer med en livslängd på ca 20 år som klarar ett dygn utan 
strömförsörjning. Feldetektorerna kan anpassas så de kan kommunicera med IPC 4010 - 4012. 

 

Figur 4.1 Visar IPS Light t.v och en IPS2 enhet t.h. Publicerat med tillstånd från Protrol. 

För att lätt kunna hitta ett fel så sitter en detektorer vid varje nätstation. När sedan en störning 
inträffar signalerar LED-indikatorn på nätstationen rött för genomgående fel fram till den 
nätstation som felströmmen inte passerar, där signalerar LED-indikatorn med en grön signal, se 
figur 4.2. Ljussignalen kan ses utan att behöva kliva ur bilen vilket innebär att man kan åka direkt 
till de nätstationer som felet ligger emellan. 
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Figur 4.2 Visar hur principen med Led indikation visar var felet är. Publicerat med tillstånd från Protrol. 

Protrols mer avancerade feldetektorer är IPC (Integrated Protective Controller) 4010, IPC 4011 
(se figur 4.3) och IPC 4012, har jämfört med de enklare feldetektorerna också en integrerad 
fjärrterminalsfunktionalitet/RTU. Även dessa detektorer har avkänningsfunktion för jordfel och 
överströmmar och installeras framförallt i nätstationer. Det som skiljer enheterna åt är vilken 
typ av kommunikation man vill använda mellan feldetektorerna, IPC 4010 kommunicerar via 
signalkabel med systemgränssnitt RS485. Enhet IPC 4011 använder sig av optisk fiber och IPC 
4012 Ethernet. En störningsskrivarfunktion registrerar under två sekunder den senaste starten, 
enheterna har sedan möjlighet att lagra de två senaste starthändelserna. Informationen om 
dessa händelser måste sedan hämtas på plats via en USB-anslutning och analyseras med hjälp av 
programvara ”Protrol Tool”. När konfiguration och inställningar behöver ändras kan de också 
endast ske på plats via en USB-anslutning. 

 

Figur 4.3 Visar en feldetektor av model IPC 4011. Publicerad med tillstånd från Protrol.  

Protrols eget reläskydd PPC kan användas parallellt tillsammans med befintliga skydd i 
utmatande fack och fungerar till både luftledningar och kablar. Där högohmiga och inter-
mittenta jordfel kan detekteras och utöver det finns integrerade överströms- och nollpunkt-
spänningsskydd i enheten. Systeminställningar och konfiguration sker via dator med USB-
anslutning. [14] 
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4.2 dLaboratory 

Enligt uppgifter som framkom vid en intervju med Magnus Akke [15] som är CTO på företaget 
dLaboratory, började företaget som ett akademiskt forskningsprojekt år 2007 på Lunds Tekniska 
högskola (LTH). Där ett distributionsnät byggdes upp i högskolans labb för att kunna simulera 
olika fel som kan uppstå vid drift av ett distributionsnät. Forskningsprojekt grundar sig i konstiga 
jordstörningar som E.ON haft i sitt elnät som resulterat i att de blivit tvungna att frånkoppla hela 
fördelningsstationer vid ett jordfel. Själva företaget grundades år 2012 och började först utprova 
sin utrustning på E.ON:s nät 2013. 

dLabs koncept består av att en industri-PC normalt monteras in i en fördelningsstation. Datorn 
kopplas sedan upp med en enhet till varje utgående fack som mäter ström och spänning. 
Mjukvaran dControl på datorn ger reläskyddsfunktioner för samtliga in- och utgående ledningar. 
En störningsregistrerare dBox ansluts till enheterna som mäter ström och spänning och skickar 
sedan värdena via internet till dLabs servrar där de bearbetas av analysverktyget dAnalysis. 
Resultatet av analysen meddelas sedan till nätägaren via exempelvis sms till en mobiltelefon. 
[16]  

4.2.1 dBox Störningsregistrerare 

dLabs störningsregistrerare, se figur 4.4 som kallas för dBox tillverkas av tyska företaget 
Beckhoff och registrerar små avvikelser när den mäter strömmen och spänningen. För att få 
tillgång till information om ström och spänning behöver inget besök på fördelningsstationen 
genomföras eftersom mätningarna lagras på dLabs server. Även inställningar för mätsystemet 
dBox finns tillgängliga online. Eftersom lagringskapaciteten på dBox är stor. Minimeras riskerna 
för att mätningar skulle gå förlorade om kommunikationen med dLabs server skulle upphöra 
under en längre tidsperiod. Beckhoffs EtherCAT-teknik ger systemet stor anpassbarhet och kan 
utformas utefter kundens önskemål och kan lätt byggas ut om behovet av det skulle uppstå. [17] 

  

Figur 4.4.  Visar en dBox t.v och en signalindikering t.h. Publicerad med tillstånd från dLaboratory.   

4.2.2   Störningsanalysator 

När information om mätningar av ström och spänning kommer från dBox till dLabs servrar. 
Analyseras detta automatiskt genom att mätdata går från programvaran Microsoft Ashore via 
Matlab, för att sedan jämföras i dAnalysis med värden satta för reläskyddsfunktionerna. De 
reläskyddsfunktioner som dAnalysis utvärderar är riktade och oriktade jordfelsskydd, nollpunkts-
spänningsskydd, oriktade överströmsskydd, oriktat minusföljdsströmskydd och antal trans-
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ienter vid jordfel. På dLabs hemsida kan sedan informationen granskas med ett lätthanterligt 
gränssnitt, se figur 2. Statistik kan tas fram för specifika skydd eller stationer under en vald 
tidsperiod, vilket underlättar för att hitta fel som då kan åtgärdas i ett tidigt skede. Om det finns 
en störning eller ett begynnande fel så varnas nätägaren direkt med exempelvis sms eller e-post 
alternativt annat önskat informationsöverföringsmedia. Inställningar för när och vilka skydds-
funktioner som ska vara aktiverade samt vilka nivåer dessa ska ha ställs in på hemsidan och 
behöver inte genomföras vid fördelningsstationen. [17] 

 I 

Figur 4.5 Visar mätregistreringar till t.v. och en tidsplot i bilden t.h. Publicerad med tillstånd från 
dLaboratory. 

4.2.3  Reläskydd 

Eftersom det visat sig att befintliga reläskydd ute på marknaden inte fungerat tillfredställande 
utan har uppvisat olika typer av brister under utvecklingen av störningsanalysatorn dAnalysis. 
Har dLab valt att utveckla ett eget reläskydd som heter dControl. Där samtliga skydd är samlade 
i en industri-PC i fördelningsstationen. Följande skyddsfunktioner finns i dControl: 

• ”Nollpunktspänningsskydd (Nus)  

• Oriktat jordströmskydd (Js)  

• Riktat jordströmskydd som även klarar intermittenta jordfel (Jsr)  

• Oriktat Överströmsskydd (Ism)  

• Riktat överströmsskydd  

• Skydd för osymmetri (minusföljd)  

• Skydd för över- och underfrekvens  

• Impedansmätande skydd för icke-effektivt jordade nät (slutet 2015)  

• Valbar karakteristik, antingen konstant tid, eller invert-tid typ RI, NI, VI, EI  

• Möjlighet att för alla skyddstyper kombinera två steg (flera steg under 2016) med olika 
tids-karakteristik  

• Valbart hur övergång mellan steg 1 och steg 2 sker, antingen kortaste utlösningstid, eller 
via strömgräns  

• Brytarfelsskydd (BFS)  

• Automatisk återinkoppling (2-steg med olika tidsfördröjning)”  

Konsultfirman Rejlers AB har genomfört tester med hjälp av en Omicron CMC 356, där de 
simulerat olika störningar som uppstår i verkligheten. Testet utfördes på några av de marknads-
ledande reläskydden som finns ute på marknaden idag. Resultatet (se bilaga 13.3) visar att dLabs 
reläskydd var bäst i testet. [17]  
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5 Metod för intervjuerna 

Inom forskningen finns två undersökningsmetoder dessa är kvalitativ eller kvantitativa studier 
som kan användas enskilt eller kombineras. Avgörande faktorn för vilken metod som lämpar sig 
bäst för studien är frågeställningen. Den Kvantitativa metoden hanterar större mängder av infor-
mation/data som återges i kvantifierbara siffror och statistik. Ett exempel på en kvantitativ 
metod är enkätundersökningar. Metoden som kommer användas i denna studie är kvalitativa 
intervjuer med enkla och raka frågor som resulterade i svar som oftast är komplexa och inne-
hållsrika. [18]  

5.1 Kvalitativ metod och val av datasamlingsmetod 

Fördelen med kvalitativa intervjuer är att frågorna kan anpassa utefter situationen och behöver 
inte följa en bestämd ordningsföljd som när man är bunden till ett standardiserat frågeformulär. 
Detta kallas för ostrukturerade intervjuer och resulterar i svar som ger en bredare bild med 
utförligare beskrivningar av händelseförlopp och situationer än med färdigformulerade frågor. 
Ostrukturerade intervjuer ger möjligheten att ställa följdfrågor och anpassa frågor, ta upp nya 
ämnen och hitta andra infallsvinklar under samtalets gång. Ska däremot svaren vara mer jämför-
bara kan det vara bättre med standardiserade frågor som utgör en mer kvantitativ intervju-
metod. enligt en semistrukturerad intervjutyp. En annan typ av kvalitativ intervju är semi-
strukturerade intervjuer med färdiga öppna frågor eller fixa/låsta frågor som forskaren vill ha 
svar på. I allmänhet görs de med en person i taget men kan också genomföras med en fokus-
grupp/gruppintervju bestående av max åtta personer. [19] 

En kvalitativ metod lämpar sig bäst för att hör vilka erfarenheter, upplevelser och uppfattningar 
elnätsföretag haft med aktuell feldetekteringsutrustning i denna studie. En telefonintervju ut-
fördes med en elnätsdriftoperatör på  Kraftringen och en besöksintervju på Falu Energi & 
Vatten. Där först ett fältbesök genomfördes för att se Protrols feldetekteringsutrustning i 
verkligheten följt av intervjun med en elnätsdriftoperatör på företaget. Intervjumallarna som 
användes vid intervjun finns i  bilaga 11.1 och 11.2. Frågorna mejlades till intervjupersonen i för-
väg för att ge  dem en möjlighet att kunna svara på alla frågorna under själva intervjun. 
Intervjuerna genomfördes med öppna semistrukturerade frågor som övergick i en ostrukturerad 
intervjutyp med följdfrågor och nya frågor som anpassades utifrån de svar som intervju-
personerna gav. Under dessa intervjuer fördes minnesanteckningar som sedan legat som grund 
för sammanställningen av intervjuerna. Om något verkade oklart när intervjuerna renskrevs, 
utfördes ytterligare en kort telefonintervju med kompletterande frågor för att ge förståelse av 
respondentens ursprungliga svar.    

5.2 Urval 

Urvalsmetoder delas in i teoretiskt och Strategiskt urval, där den förstnämnda urvalsmetoden 
inte på förhand bestämmer antal eller vem/vilka personer som ska ingå i studien. Först utväljs 
några få som sedan utökas beroende på hur arbetet fortskrider.  Urvalsmetoden Strategiskt 
urval finns i många olika former men den mest använda urvalsmetoden är det målinriktade 
urvalet. Där frågeställningen som studien försöker svara på är central för vilka respondenter 
som ska väljas. [19]   
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Valet av intervjupersoner/respondenter har styrts utifrån undersökningsfrågorna med ett mål-
inriktat urval. Där nyckelpersoner på respektive elnätsföretag med god erfarenhet och kunskap 
om feldetekteringsutrustningen intervjuats. Med  hjälp av min handledare på Rejlers fick jag 
kontakt med lämpliga intervjupersoner som jobbar med Kraftringen respektive Faluns elnät. 
Valet av dessa företag beror på att Kraftringen använder feldetekteringsutrustning från dLab och 
Falu Elnät använder feldetekteringsutrustning från Protrol i sina respektive mellanspänningsnät. 

5.3 Etiska aspekter 

Det är extra viktigt med just kvalitativa studier att bevara känslig information och att intervju-
personen inte kan identifieras. Eftersom det i värsta fall kan få negativa konsekvenser för 
intervjupersonen. Därför är det viktigt att fråga personen om allt som sägs under intervjun kan 
användas och respektera om personen inte vill att något ska användas eller ingå i studien. De 
tillhör god ton att informera intervjupersonen vad syftet med intervjun är och vem som utför 
den samt hur den kommer offentliggöras. Slutligen är det bra om respondenten får ta del av 
resultatet för att se att inga missförstånd har uppstått under intervjun. [18]   

5.4 Bearbetning av intervjufrågor 

Först sammanställdes ett transskript för varje intervju utifrån minnesanteckningarna som 
antecknades under själva intervjuerna. Därefter selekterades de viktigaste nyckelorden ut från 
transkriptet och med hjälp av dessa sammanställdes intervjuerna i en sammanhållen text. Det 
som ansågs var ointressant information för studien sållades sedan bort från texten. Slutligen 
delas texten upp med lämpliga rubriker utifrån vad textavsnitten handlade om.   
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6 Erfarenheter av Protrols och dLaboratorys 
feldetekteringsutrustning  

Studiebesök och intervjuer genomfördes med två elnätsföretag för att få kunskap av deras 
erfarenheter av Protrols och dLaboratorys feldetekteringsutrustning. Studiebesöket var hos Falu 
Energi & Vatten och telefonintervjun med en elnätsdriftsoperatör på Kraftringen. 

Intervjuerna genomfördes med en kvalitativ öppen ostrukturerad metod med öppna svar och 
sammanfattas med underrubriker för olika teman i detta kapitel. Intervjufrågorna som ställdes 
till elnätsföretagen liknade varandra, se bilaga 12.1 och 12.2. Frågorna fokuserade bland annat 
på varför de valde aktuell feldetekteringsutrustning, egna erfarenheter och ekonomiska 
aspekter samt om de även införskaffat reläskydd från samma företag som levererade fel-
detekteringsutrustningen.         

6.1 Studiebesök på Falu Energi & Vatten 

6.1.1 Bakgrund 

Falu Elnät AB är ett elnätsföretag med ca 30 000 kunder som innefattar Falu kommun och delar 
av Gästrikland och Hälsingland [20].  

Under studiebesöket genomfördes bland annat ett platsbesök på Lugnets skidstadion. Där 
Installation av Protrols feldetekteringsutrustning ingått som en del av ett pilotprojekt för smarta 
elnät. Syftet med projektet var att  kunna använda utrustningen under skid-VM 2015. Studie-
besöket inledes med att besöka fördelningsstation Falu Östra som står för huvud/primär in-
matningen av el till Lugnetområdet. Därefter besöktes kopplingsstation Lugnet följt av några 
nätstationer inom skid-stadionområdet. Efter studiebesöket genomfördes sedan en intervju 
med en av Falu Elnäts driftsoperatör, frågorna återfinns i sin helhet i bilaga 13.1. 

6.1.2 Val av feldetekteringsutrustning 

Inför skid-VM så ställdes krav på att det fick ta max 5 minuter att spänningssätta nätet igen vid 
en driftstörning med hjälp av omsektionering. Som en följd av dessa krav från skid-VM 
införskaffades feldetekteringsutrustning från Protrol som installerades i 12 st nya nätstationer, 
med motorstyrda lastfrånskiljare. (Två st olika installationer gjordes. Protrols IPC4011 med både 
RTU och feldetektering, eller med Netcontrols RTU som kompletterades med Protrols IPS-Light 
feldetektering.). Idag finns det 13 stycken nätstationer inom området. De ursprungliga nät-
stationerna var ca 40 år gamla, där det inte fanns möjlighet att fjärrstyra lastfrån-skiljare/brytare 
i anläggningen. Dessutom skulle det under skid-VM finnas begränsade möjligheter att fysiskt 
kunna ta sig fram till stationerna med mycket folk som rör sig i området. Strömförsörjningen till 
Lugnetområdet matas i första hand från fördelningsstation Falu Östra, vidare till kopplings-
station Lugnet som befinner sig inom Lugnetområdet. Kopplingsstationen har tre utmatande 
fack till området som består av ett slingnät med flera slingor inom området. Det finns även 
reservmatning in till slingnätet på Lugnetområdet via olika nätstationer, då från fördelnings-
station Falu Östra och Falu Norra, se figur 6.1. 

Vid ett strömavbrott skulle reläskyddet slå ifrån brytaren för den utgående gruppen som har 
felet vid kopplingsstation Lugnet. Feldetektorerna hade larmat om vilka stationer felströmmen 
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hade passerat, och därmed får man reda på vart felet är. Driftoperatören kan då sektionera bort 
felet genom att öppna de motorstyrda lastfrånskiljarna via fjärrkontrollen. De behöver inte 
skicka runt personal för omsektionering, allt sker från driftcentralen. När felet är bortkopplat 
kan de slå till brytaren igen i kopplingsstationen Lugnet, samt ge reservmatning till de övriga 
nätstationerna från reservmatningen. 

 

Figur 6.1 Förenklat enlinjeschema visar hur strömmen kan matas till Lugnetområdet från olika håll och 
där Protrols feldetektorer är utmarkerade i form av gröna prickar.  

6.1.3 Kommunikation 

För informationsöverföring från Protrols detektorer och annan elektronisk utrustning har Falu  
Elnät ett eget fristående fibernät som är utbyggt för en del av elnätet. Det finns ingen koppling 
till det vanliga nätet som allmänheten använder, vilket minimerar risken för digitala intrång till i 
princip noll. För att kunna analysera hur strömmen uppförde sig före, under och efter ett fel 
måste informationen hämtas via USB-anslutning ute i fält.  

Delar av elnätet saknar idag kommunikationsmöjligheter med driftcentralen. Här har de tittat på 
trådlösa alternativ till kommunikation men ser risker med att kommunikationsutrustning i radio-
master kan bli överbelastade eller råka ut för sabotage. 

6.1.4 Nuläge och framtida planer  

Just nu befinner sig Falu Elnät i en fas av utvärdering gällande utrustningen för smarta elnät som 
används under skid-VM. Nästa steg blir att implementera den teknik som fungerat bra i pilot-
projektet på Lugnet, för utvalda delar av elnätet som befinner sig inom Falu tätort.  

6.1.5 Feldetekteringsutrustning i fördelningsstationer 

Reläskydden i fördelningsstationerna är primärskydd och löser den utgående gruppen som har 
fel. Falu Elnät har installerat elkvalitetsutrustning till samtliga transformatorer i fördelnings-
stationerna, för att t.ex. upptäcka begynnande fel. Utifrån detta är målet att hitta och laga de 
begynnande felen innan ett permanent fel uppstår. I de flesta av fördelningsstationerna och 
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kopplingsstationerna har reläskydd med störningsskrivare installerats på samtliga utgående 
grupper. Genom att analysera data samt sektionera om i nätet kan man lokalisera fram felet för 
slingnät. Placerar man ut feldetekteringsutrustningar vid utvalda nätstationer kan begynnande 
fel och primära fel hittas fortare. Feldetektorerna hade larmat om vilka stationer som fel-
strömmen hade passerat och det geografiska området för felsökningen hade blivit mindre, vilket 
skulle minimera felsökningstiden för att hitta felet. 

6.1.6 Framtida placering av Protrols utrustning i elnätet 

Falu Elnät ser största potential att installera feldetekteringsutrustning på utgående grupper som 
har många nätstationer och även där det är geografiskt långa sträckor mellan nätstationerna. Då 
kan detektorerna placeras strategiskt vid utvalda nätstationer för att avsevärt minska de 
geografiska sträckorna som behöver felsökas. Detta gäller både för radiella- och slingnät både på 
landsbygden och tätorten. Detta leder till att felsökningen går fortare och avbrottstiden för 
kunden minskas. 

6.1.7 Ekonomi 

Feldetekteringsutrustningen installerades i första hand för det krav på max 5 minuters avbrott 
som Skid-VM ställde på Falu Elnät, där den ekonomiska aspekten var en sekundär fråga. De har 
inte sett några förändringar av drift- och underhållskostnaderna efter upprustningen av 
elanläggningarna i Lugnetområdet. En av orsakerna är att det alltid varit förskonade från fel på 
elanläggningarna i denna del av elnätet.  

6.2 Intervju Kraftringen 

6.2.1 Bakgrund 

Elnätsföretaget Kraftringen täcker geografiskt anslutningar i Skåne, Blekinge, Småland och 
Nynäshamn med 114 000 kunder [21].    

Som en del i examensarbetet genomfördes en telefonintervju med en elnätsdriftoperatör på 
elnätsföretaget Kraftringen, med fokus på deras erfarenheter och val av dLabs utrustning, 
frågorna återfinns i bilaga 13.2. Efter den första telefonintervjun genomfördes ett andra 
telefonsamtal där följdfrågor och förtydliganden gavs för svar som uppfattas som otydliga för 
frågeställaren.    

6.2.2 Nuläge och framtida planer 

För närvarande har de installerat dLabs feldetekteringsutrustning i 10 av sina totalt 50 stycken 
fördelningsstationer som ingår i Kraftringens elnät. Där utrustningen prioriterats att i första 
hand installeras i äldre fördelningsstationer med större felfrekvens. De ser en stor potential i 
utrustningen och planerar att installera samma utrustning i de återstående 40 fördelnings-
stationerna, inom en tidsperiod på 3 till 4 år.  
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6.2.3 Val av feldetekteringsutrustning 

När Kraftringen skulle införskaffa feldetekteringsutrustning för att upptäcka begynnande fel 
tidigt i sitt mellanspänningsnät. Titta det framförallt på en lösning där utrustningen placerades i 
fördelningsstationerna. Först och främst jämfördes feldetekteringsutrustning från företagen 
dLab och Metrum. Baserat på en noggrannare jämförelser dem emellan ansåg de att Metrums 
utrustning skulle passa bättre i nätstationer.  

6.2.4 Maskat nät 

Eftersom större delen av Kraftringens elnät består av maskade nät med möjlighet för inmatning 
från flera håll. Anser de att dLabs lösning med feldetekteringsutrustning i fördelningsstationerna 
lämpar sig bäst, med ström och spännings transformatorer som detekterar från vilket utgående 
fack felet kommer ifrån. Utifrån denna information kan den för tillfället ansvariga drift-
operatören för elnät, lokalisera fram felet. Genom att omsektionera matningen av strömmen 
med hjälp av fjärrstyrda lastfrånskiljare. Strömmen matas då från olika håll i det maskade nätet, 
vilket innebär att de fungerande slingorna kan uteslutas under felsökandet.  

6.2.5 Radiellt nät 

En liten del av Kraftringens elnät består dock av en radiell struktur, med stora geografiska 
avstånd mellan nätstationerna. Detta medför att felsökningen blir betydligt svårare och mer 
tidskrävande. Här ser de ett behov att komplettera nätstationerna med feldetekterings-
utrustning som kan signalera för vilka nätstationer felet har passerat. Vilket skulle minimera 
felsökningstiden för att hitta felet.  

6.2.6 Reläskydd 

För närvarande använder Kraftringen bara olika reläskydd från ABB:s Star serie i sina för-
delningsstationer. Men under 2015 utfördes ett test av konsultbolaget Rejlers AB på uppdrag av 
Kraftringens Nät AB och Öresundskraft för att se om Dlabs nyutvecklade reläskydd uppförde sig 
korrekt och hur den stod sig i jämförelse med några utvalda konkurrenters reläskydd, se bilaga 
12.3. Kraftringen har i nuläget en teststation med ”blinda” utgångar där tester utförs på dLabs 
reläskydd, för att kunna utvärdera om den uppfyller de ställda krav som de har för reläskydd i 
sina fördelningsstationer.  

6.2.7 Hur dLabs utrustning används i dagsläget 

För närvarande används utrustningen bara för övervakning av nätet med en proaktiv roll. Vilket 
innebär att utrustningen inte är kopplad för att automatiskt styra brytare och skydd när fel 
uppstår i elnätet, utan beslutet ligger fortfarande i händerna på den ansvarige elnätsoperatören 
i driftcentralen. Systemet för övervakning med dLabs utrustning, innebär att informationen från 
dBox skickas till dLabs servrar över internet men detta utgör ingen säkerhetsrisk då endast 
övervakning sker. De ser dock en säkerhetsrisk om styrning av frånskiljare och brytare hamnar i 
samma system som dLabs reläskydd, vilket då skulle ha en koppling mot internet. Därför tittar 
de på en annan systemlösning med två separata system, ett för övervakning respektive relä-
skydd. 

6.2.8 dLaboratorys programvara 

De tycker det fungerar bra att arbeta i dLabs programvara, där det finns en smidig uppdatering 
över molnet. Med ett Intuitivt och enkelt webbgränssnitt som har en inbyggd hjälp som gör det 
lätt att använda. Varje händelse registreras i en rapport och sammanställs sedan i filtrerbara 



23 
 

listor. Tack vare dBoxen kan de nu se mycket mer och hittar begynnande fel som inte upptäcktes 
tidigare. Dessa fel skulle annars resultera i att ett eller flera skydd skulle lösa ut. Konsekvensen 
blir att avbrottsfrekvensen minskar, vilket medför en kundnytta och ekonomisk vinning sett ur 
ett längre tidsperspektiv.  

6.2.9 Ekonomi 

Återbetalningstiden för utrustningens investeringskostnad kommer ta lång tid att få igen, 
alternativt aldrig återbetala sig. Men de avbrott som kan förhindras genererar en stor kund-
nytta. Utrustningen ger även möjligheten att kunna identifiera svaga punkter i elnätet som 
ekonomiskt effektiviserar framtida reinvesteringar. Någon större förändring av drift- och under-
hållskostnaderna med den nya utrustningen har de inte observerat. Förväntad livslängd för 
dLabs utrustningen bedömer de som densamma som för nya reläskydd, ca 10 – 15 år. Men om 
något skulle behöva bytas ut tidigare, är fördelen att utrustningen är modulär, där endast en 
eller ett fåtal delar som är trasiga behöver bytas ut. 
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7 Diskussion 

Upplägget för examensarbetet var att kartlägga marknaden i Sverige, för feldetekterings-
utrustning som kan detektera fel i ett tidigt skede på mellanspänningsnätet. Där målet var att få 
empirisk erfarenhet av elnätsföretag som i nuläget använder Protrols och dLaboratorys fel-
detekteringsutrustning och reläskydd. Därför genomfördes ett studiebesök och två intervjuer 
med två elnätsföretag som använder utrustningen. Respondenterna på elnätsföretagen var 
mycket behjälpliga och tog sig tid när spontant telefonsamtal genomfördes utan tidsbokning. 
Däremot så var ursprungstanken att även göra en ekonomisk bedömning av vad den 
ekonomiska nyttan skulle bli om feldetekteringsutrustningen implementerades i en begränsad 
del av Dala Energis elnät. Där olika alternativ för hur feldetekteringsutrustningen kunde placeras 
i elnät skulle jämförs ekonomiskt. Det visade sig dock att uppdragsgivaren inte hade tid för att 
träffas under den tidsperiod som examensarbetet pågick. Vidare så levererades inget underlag 
från uppdragsgivaren vilket omöjliggjorde de planerade beräkningarna, för en begränsad del av 
Dala Energis Elnät. Konsekvensen blev att rapportens struktur ändrades om, där påbörjad metod 
för ekonomiska beräkningar utelämnades från rapporten. Examensarbetets undersöknings-
metod och resultat fokuserades då helt på studiebesöket och intervjuerna med Falu Elnät och 
Kraftringen. 

Intervjuerna utfördes med två elnätsföretag, som använder Protrols respektive dLabs fel-
detekteringsutrustning. Här skulle med fördel intervjuer med fler än ett elnätsföretag som 
använder samma feldetekteringsutrustning, kunna belysa om det skiljer på den empiriska 
erfarenheten av utrustningen mellan företagen och vilka orsaker som ligger till grund för lik-
heter och olikheter dem emellan. Samtidigt bör det beaktas att det tar tid att sammanställa och 
renskriva intervjuer. Under intervjuerna fördes anteckningar och tillsammans med intervjuarens 
goda minne låg dessa till grund för den sammanställda återgivningen av respondenternas svar. 
Detta leder oundvikligt till en viss filtrering av svarsinformationen. Skulle däremot intervjun 
spelas in så minimeras risken att förlora eller misstolka respondentens svar. Dessutom ger det 
möjlighet att lyssna på sig själv efteråt för att justera och förbättra sig till nästa intervjutillfälle. 
Intervjuerna utfördes med en besöksintervju och en telefonintervju och anledningen till detta 
var det geografiska avståndet mellan Falun och Lund som utgjorde ett hinder, vilket motiverade  
en telefonintervju med elnätsföretaget Kraftringen. Eftersom endast två elnätsföretag har 
intervjuats i studien, kan underlaget i resultatdelen i denna rapport anses vara lite för tunn för 
att kunna dra några större slutsatser. Här skulle med fördel flera respondenter troligen, ge ett 
tydligare och bättre underlag, för de slutsatser som dras i studien. Önskvärt skulle även vara att 
hitta en respondent med större erfarenheter av dLabs och Protrols reläskydd. Dessvärre är 
dLabs reläskydd så pass nya på marknaden att ingen ännu har hunnit använda dem under vanlig 
drift i sina nät. Med ett annat upplägg för studien skulle tid finnas för att utföra djupintervjuer 
utifrån de första intervjuerna för att i detalj belysa utvalda ämnesområden. Alternativt skulle 
enkäter kunna användas för att tydligare åskådliggöra olika aspekter visuellt med hjälp av 
kvantitativ data.     

De genomförda intervjuerna och studiebesöket visar att val av feldetekteringsutrustning styrs av 
många olika parametrar. Som exempelvis hur elnäten historiskt strukturerats och byggts upp 
olika mellan elnätsföretagen beroende på vilken uppfattning de haft för hur ett elnät ska ut-
formas. De har även olika förutsättningar beroende på geografiska förhållanden och vilken typ 
av konsumenter som är anknutna till elnätet. Andra förutsättningar som påverkar valet är vilken 
befintlig utrustning och skydd som finns i fördelnings- och nätstationer samt övriga el-
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anläggningar i elnätet. Hur frånkoppling och omsektionering i elnätet utförs med fjärrstyrda eller 
manuella brytare/lastfrånskiljare har också betydelse för vilken feldetekteringsutrustning som är 
lämpligast att använda. 

Där feldetekteringsutrustning från Protrol eller dLab ska installeras är det viktigt att beakta el-
nätets uppbyggnad, om det är ett maskat eller radiellt nät. Maskade delar av nätet där 
möjligheten finns att fjärrstyra urkoppling och omsektionera fram var felet har sitt ursprung är 
det kanske lämpligast med dLabs utrustning. Vidare utrustas endast fördelningsstationerna med 
feldetekteringsutrustningen, vilket innebär betydligt färre installationer jämfört med om alla 
nätstationer ska utrustas med feldetekteringsutrustning. Ytterligare en fördel är att eftersom 
varje utgående fack mäts så behöver inte hela fördelningsstationen frånkopplas vid ett jordfel 
utan endast det fack som felet härstammar ifrån. Dessutom har dlab en helhetslösning med 
integrerade reläskydd i industri-PC:en som kan ersätta befintliga skyddsrelän i fördelnings-
stationen. En nackdel är dock att dyra Installationskostnader uppstår eftersom en industri-PC, 
dBox samt ström- och spänningstransformatorer till varje utgående fack behöver installeras för 
varje fördelningsstation.  

Med Protrols lösning blir varje installation betydligt billigare eftersom ingen industri-PC eller 
spänningstransformatorer behövs då endast strömmätning görs på in eller utgående fack. Efter-
följs däremot Protrols rekommendation om att feldetektorer installeras i varje nätstation. 
Kommer det troligen bli ett dyrare alternativ eftersom det blir betydligt fler installationer som 
äter upp mellanskillnaden och mer därtill jämfört med dLabs lösning. 

Falu Elnät har valt en annan form av lösning med en enhet som mäter elkvalité vid transfor-
matorn och moderna reläskydd från Netcontrol som bland annat kan känna av intermittenta 
jordfel. En av anledningarna till att dLabs utrustning inte var aktuell för Falu Elnät i deras för-
nyelseprocess av sitt elnät är den säkerhetsrisk som uppstår när kommunikation sker via 
internet. Deras uppfattning är också att utrustningen förefaller dyr att installera. Däremot ser de 
störst potential att installera feldetekteringsutrustning på utgående grupper i fördelnings-
stationerna som har många nätstationer. Men även där det är geografiskt långa sträckor mellan 
nätstationerna. Detektorerna placeras då strategiskt vid utvalda nätstationer för att betydligt 
minska de geografiska sträckorna som behöver felsökas. Vilket gäller för både radiella och 
maskade nät, på landsbygden och tätorten. Detta leder till snabbare felsökning med minskad 
avbrottstid för kunden. 

Konfiguration och inställningar av feldetekteringsutrustningen utförs smidigare på dLabs utrust-
ning som inte behöver utföras på plats som det måste på Protrols detektorer. Vidare behöver 
även inspelade felregistreringar på Protrols detektorer hämtas på plats via USB-anslutning.  

När man tittar på kommunikation mellan driftcentralen och skydd eller annan elanläggnings-
utrustning visar intervjuerna att säkerhetsaspekten är en viktig parameter för elnätsföretagen. 
Därför eftersträvar elnätsföretag att i största möjliga mån använda eget fibernät och undvika 
kopplingar till internet som används av allmänheten. När möjlighet inte finns för markbunden 
kommunikation i elnätet ser Falu Elnät däremot en risk för överbelastningar eller sabotage av 
master för trådlös kommunikation.  

Radiolänk är dock ett betydligt billigare alternativ jämfört med att dra fram fiber till en avlägsen 
nätstation. Men dagens utveckling där olika mätvärden tenderar att öka i storlek, blir det 
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troligen ofrånkomligt att fiberoptik kommer bli det enda alternativet för informationsöverföring 
i framtiden. Ett kriterium som inte undersökts i denna studie men som skulle vara intressant att 
fördjupa sig inom, är kommunikationskopplingen mellan feldetekteringsutrustningen och 
SCADA-systemet som elnätsföretag använder sig av.  

Någon riktig konkret erfarenhet av dLabs reläskydd i vanlig drift finns ännu inte hos något el-
nätsföretag. Men de tester som konsultfirman Rejlers gjort och Kraftringens egna tester visar 
lovande resultat för dLabs reläskydd. Eftersom ingen av elnätsföretagen som intervjuats i denna 
studie använder Protrols reläskydd så finns det heller inga data att dra några slutsatser ifrån.  

En viktig parameter för att bättre kunna förstå orsak och bakgrund till fel som löser ut reläskydd, 
är inspelningsmöjligheter där händelseförloppet före och efter felutlösningen, kan analyseras i 
efterhand. 

Kraftringen tycker dLabs programvara fungerar bra med inbyggd hjälp och ett enkelt webb-
gränssnitt där händelser sammanställs i rapporter med filtrerbara listor. Skulle behov av för-
ändringar finnas har företagen en fördel med korta kommunikationsvägar eftersom de befinner 
sig i Lund, vilket underlättar fysiska möten dem emellan. Som exempelvis minimerar restider 
och ekonomiska kostnader. 

Under intervjun med Kraftringen framkom det att den ekonomiska återbetalningstiden för dLabs 
utrustningen i form av minskade avbrott kommer ta lång tid alternativt aldrig återbetala sig. 
Däremot medför det en kundnytta och större möjligheter att identifiera svaga punkter i elnätet. 
Några större ekonomiska förändringar gällande drift och underhåll har varken Kraftringen eller 
Falu Elnät märkt av efter att den nya feldetekteringsutrustningen installerats. Kraftringen 
bedömer att den förväntad livslängd för dLabs utrustning är ca 10 -15 år. 

Långsiktiga och övergripande mål är viktiga när en större investering i elnätet planeras. 
Kommunernas långsiktiga översiktsplanering behöver beaktas och utvecklingen för lag-
stiftningen kommer troligen ställa tuffare krav på elnätsägarna i framtiden. Samhällets ut-
veckling går också mot ett större elberoende som medför större samhällskostnader när fel 
uppstår på elnätet. Vid större investeringar rekommenderas att en enklare livscykelkostnads-
analys användas för att ge ett bättre beslutsunderlag.  

Den ekonomiska bedömningen som inte genomfördes i denna studie skulle gett en ekonomisk 
jämförelse för hur mycket det skiljer mellan olika alternativ för utplacering av Protrols fel-
detektorer i nätet. Detta skulle ekonomiskt kunna jämföras med att installera dLabs ut-rustning i 
samtliga fördelningsstationer. Vidare skulle den ekonomiska skillnaden mellan tillverkarnas 
utrustning granskas för radiella nät på landsbygden och maskade nät i tätorter. Bedömningen 
skulle stå i relation till den uppskattade livslängden för utrustningen. 

Ett intressant område som denna studie inte berört är automatisering av elnätet, där systemet 
själv utför en felbortkoppling utan driftoperatörens medverkan, vilket skulle minimera från-
kopplingstiden. Första steget i att realisera detta kan vara att systemet ger ett kopplingsförslag 
till driftoperatören som sedan kan utvärdera om åtgärden är korrekt. Om sedan systemet visar 
sig fatta rätt beslut under en prövotid kan slutligen systemet agera på egen hand. 
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Denna studie begränsades endast till två leverantörer av feldetekteringsutrustning, där ett 
bredare urval av leverantörer skulle kunna undersökas med exempelvis feldetekterings-
utrustning från Svenska företaget Metrum, Amerikanska Dranetz och holländska Locamation.    
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8 Slutsatser  

Vilken feldetekteringsutrustning som är lämplig att använda i elnätet är inte alltid självklart och 
varierar beroende på hur nätet är uppbyggt och hur elnätsföretagets strategi ser ut för att 
utveckla sitt nät. Följande punkter är slutsatser som kan dras utifrån studien: 

❖ Protrols enklare feldetektorer lämpar sig bäst i radiella nät på landsbygden med stora 
geografiska avstånd, där ett fåtal strategiskt placerade dektorer kan halvera fel-
sökningstiden avsevärt. 

❖ Protrols mer avancerade feldektektorer placeras lämpligast vid strategiskt utvalda 
nätstationer i maskade nät i tätorten. Vilket minskar de geografiska sträckorna som 
behöver felsökas.  

❖ En nackdel med Protrols utrustning är att konfiguration, inställningar och registrerade 
störningar måste hämtas på plats via en USB-anslutning. 

❖ dLabs feldetekteringsutrustning passar bäst till fördelningsstationer med många ut-
matande fack och där möjligheten finns att omsektionera fram fel med fjärrstyrda 
brytare eller lastfrånskiljare.  

❖ En fördel med dLabs utrustning är att inställningar för mätsystemet och inhämtning av 
registrerade störningar inte behöver utföras på plats vid nät- eller fördelningsstationen. 

❖ Kommunikationsmöjligheterna där feldetekteringsutrustning ska installeras är en viktig 
aspekt att beakta vid val av feldetekteringsutrustning. 

❖ Inspelningsmöjligheter i feldetekteringsutrustningen kan användas för att bättre förstå 
orsaken till varför ett skyddsrelä löser ut, där händelseförloppet före och efter felet kan 
studeras. 

❖ Det är viktigt att kolla på helhetslösningar med vilka skyddsrelän som ska samverka med 
feldetekringsutrustningen. 

❖ dLabs reläskydd visar lovande testresultat men det återstår att se hur de fungerar i 
vanlig drift.  

❖ En ekonomisk investering i feldetekteringsutrustning behöver inte alltid återbetala sig 
utan ger även en större kundnytta och möjligheter att identifiera svaga punkter i 
elnätet. 

❖ Titta på vilken feldetekteringsutrustnig andra elnätsföretag med ungefär samma förut-
sättningar har valt och dra nytta av deras erfarenheter. 
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Förslag till fortsatt arbete 

Framtida arbeten kan studera den ekonomiska nyttan av feldetekteringsutrustningen och 
jämföra det med ett nollalternativ. För att se om investeringarna återbetalar sig på sikt eller 
kanske rent av minskar kostnaderna för drift och underhåll. Här finns även möjligheten att 
jämföra den ekonomiska skillnaden mellan radiella och maskade nät.  

Fler leverantörers feldekteringsutrustning borde jämföras i samma studie för att få en rättvis 
bild av vad markanden har att erbjuda. Företag som exempelvis Metrum, Dranetz och 
Locamation har också feldekteringsutrustning för att upptäcka fel i ett tidigt skede på elnätet. 

Olika lösningar för kommunikation mellan feldekteringsutrustningen ute i elnätet och SCADA 
kan granskas. 

Som en del i utveckligen mot smarta elnät kan automatisering av elnätet undersökas, där 
systemet själv fattar egna beslut utan driftoperatörens medverkan. Hur ska feldetekterings-
utrustning, skyddsrelän och annan utrustning kommunicera med varandra och kunna fatta rätt 
beslut på egen hand. 
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10 Bilagor 

10.1  Bilaga intervjufrågor till Falu Energi & Vatten 

 

Studiebesök på Falu Energi och Vatten 

Intervjufrågor 

1. Geografiskt vilka områden i Falun berörs av den uppgradering ni gjort med 

feldekteringsutrustningen? 

2. Varför valde ni Protrols utrustning? 

3. Jämförde ni med någon alternativ feldekteringsutrustning från någon konkurrent? 

4. Vilken lösning eller vilka lösningar av feldektorer valde ni? 

5. Varför valde ni den lösningen eller de lösningarna? 

6. Har ni valt att placerat dektorerna i varje nätstation? 

7. Om inte, hur har ni placerat dem? 

8. Använder ni även Protrols reläskydd PPC? 

9. Om, varför valde ni Protrols reläskydd eller varför inte? 

10. Vilken form av metod för informationsöverföring har ni med dektorerna? 

11. Hur tycker ni att programvaran fungerar som används till Protrols produkter? 

12. Är den lätt att använda/jobba med? 

13. Kan informationen presenteras på ett lättförståeligt sätt? 

14. Är det någon skillnad på avbrottstider efter att ni installerat Protrols utrustning? 

15. Är det någon skillnad på felfrekvenser efter att ni installerat Protrols utrustning? 

16. Tycker ni utrustningen hjälper till att förebygga fel innan de uppstår? 

17. Vad är era erfarenheter av den nya feldekteringsutrustningen? 

18. Har ni räknat med att investeringskostnader kommer resultera i  en ekonomisk 

besparing på sikt? 

19. Om, hur lång tid tar det innan investeringen återbetalt sig? 

20. Ser ni någon förändring av drift- och underhållskostnader efter installationen av 

utrustningen? 

21. Hur ser ni på livslängden för den nya utrustningen? 

 

Tack för att du tog dig tid att besvara frågorna! 

Vänligen! 

David Johansson 
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10.2  Bilaga intervjufrågor till Kraftringen 

 

Intervjufrågor till Kraftringen 

 

1. Varför valde ni dLaboratorys utrustning? 

2. Jämförde ni med någon alternativ feldekteringsutrustning från någon konkurrent? 

3. Var har ni valt att placera feldekteringsutrustningen i ert elnät? 

4. Använder ni även dLaboratorys eget framtagna reläskydd? 

5. Hur tycker ni att programvaran fungerar som används till dLaboratorys produkter? 

6. Är den lätt att använda/jobba med? 

7. Kan informationen presenteras på ett lättförståeligt sätt? 

8. Är det någon skillnad på avbrottstider efter att ni installerat dLaboratorys utrustning? 

9. Är det någon skillnad på felfrekvenser efter att ni installerat dLaboratorys utrustning? 

10. Tycker ni utrustningen hjälper till att förebygga fel innan de uppstår? 

11. Vad är era erfarenheter av den nya feldekteringsutrustningen? 

12. Har ni räknat med att investeringskostnader kommer resultera i  en ekonomisk 

besparing på sikt? 

13. Om, hur lång tid tar det innan investeringen återbetalt sig? 

14. Ser ni någon förändring av drift- och underhållskostnader efter installationen av 

utrustningen? 

15. Hur ser ni på livslängden för den nya utrustningen? 

 

Tack för att du tog dig tid att besvara frågorna! 

Vänligen! 

David Johansson 
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10.3  Bilaga med resultatet från Rejlers rapport med relätest 
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