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Sammanfattning 

Detta arbete behandlar olika tillvägagångssätt som används vid byte utav 

fjärrkommunikationsutrustning. Två olika projekt ställs upp bredvid 

varandra för att sedan jämföras och undersökas helt opartiskt.  

De två projektens organisationer och processflöden kommer att studeras och 

granskas, för att sedan kunna analyseras via olika analysmetoder.  

En beskrivning av fjärrkommunikationsutrustningen kallad RTU (Remote 

Terminal Unit [1]) kommer att göras, så att läsaren kan bilda sig en 

uppfattning av enheten och dess funktion i det svenska elnätet. 

Genom en övergripande organisationsbeskrivning kommer projektens 

projektgrupper, processflöden och projektplaner att tas upp och granskas, för 

att sedan analyseras i kommande delar av rapporten.  

Utifrån djupare studier och noggrannare undersökningar utav 

organisationsuppbyggnaderna, analyseras de delar som skiljer sig mellan de 

två projekten. Detta för att kunna plocka fram för- och nackdelar med de två 

tillvägagångssätten, samt vilka risker man tar genom att välja bort steg i 

genomförandet. Med hjälp av analyser kommer jag själv att diskutera mig 

fram till vad jag anser vara det optimala tillvägagångsättet att använda sig av 

i projekt som dessa. 

Arbetet skall resultera i en omfattande enhetsbeskrivning ihop med en helt 

opartisk organisationsjämförelse, med ett framtagande av en enligt mig, 

optimerad organisationsuppbyggnad vid denna typ av bytesprojekt. 
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Summary 

This work treats different approaches that are used while changing Remote 

Communications in the power grid. Two different projects will be compared 

to each other, and they will be investigated totally impartially. 

The projects organizations and process flows will be studied and reviewed, 

to be able to be analyzed by different analytical studies later on. 

A description of the reportedly named remote communications equipment 

will be made, so that the reader can form an understanding of the device and 

its function in the Swedish grid. 

Through a comprehensive organizational project description will project 

teams, process flows and project plans be taken up to be studied, and then 

analyzed in subsequent parts of the report. 

With the help of deeper studies and detailed investigations of the 

organizational studies, the parts that differ between the projects will be 

analyzed. This to be able to pick up the pros and cons of the two approaches, 

as well as the risk they are taking by deselecting some of the implementation 

steps. By using analyze-methods, I will discuss and work out what I 

consider is the optimal approach to use in a project like this. 

The work will result in an extensive device description together with a 

completely independent organization comparison. Compared with an, 

according to me optimized organization structure in this type of projects.    
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Abstract 

Denna rapport behandlar olika typer av tillvägagångssätt som används vid 

byte utav kommunikationsutrustning. Arbetet som gjorts innefattar en 

jämförelse mellan två olika bytesprojekt och deras olika organisationer. 

En beskrivning utav kommunikationsenheten (Remote Terminal Unit) som 

används i de olika projekten görs, för att ge läsaren en uppfattning av 

enheten och dess funktion i det svenska elnätet. 

När läsaren bildat sig en uppfattning utav enheten så påbörjas själva 

organisationsjämförelsen. De två projektens olika 

organisationsuppbyggnader presenteras och granskas, för att sedan kunna 

analyseras på ett djupare plan.  

Utifrån granskning och analysering utav de två projekten så lyfts mina egna 

tankar och idéer fram i en diskussionsdel. Detta för att sedan, helt opartiskt 

kunna ta fram vad som anses vara ett optimerat tillvägagångssätt vid denna 

typ utav projekt. 

 

Nyckelord: RTU, elkraft, kommunikationsutrustning, processjämförelse. 
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Förord 

Denna rapport är en del utav ett examensarbete, som skrivits vid 
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Jag vill tacka alla de personer som gjort det möjligt för mig att utföra detta 

arbete. Ett stort tack vill jag rikta till Vattenfall Services Nordic, E.ON Elnät 

och Vattenfall Distribution som bidragit med kunskap och vetande via 

möten och informationsutbyte, och bidragit till arbetets resultat. 

Ett extra stort tack till Mikael Nilsson, som under arbetet givit en mycket 

god handledning från företaget och Ellie Cijvat som bidragit med 

handledningen från skolan. 
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1 Introduktion 

Detta arbete behandlar två olika projekt inom byte av så kallade Remote 

Terminal Units (RTU-enheter) [1], där projektens olika steg i 

arbetsprocessen skall undersökas och jämföras för att sedan kunna visa upp 

en optimerad process för bytet utav enheterna. 

Den första frågan som var tvungen att besvaras och som blev mycket central 

i projektet, var vad en RTU är för något och vad den fyller för funktion i det 

svenska elnätet. 

Nästa del i projektet var att beskriva och ställa upp en processjämförelse 

mellan de två olika projekten. Det ena påbörjades år 2012 och utfördes åt 

Vattenfall Distribution, där Vattenfall Services haft hand om hela processen. 

Det andra skall påbörjas nu till hösten 2016 och utförs åt E.ON elnät, där 

olika entreprenörer, samt E.ONs egna personal står för utförandet av 

processen. 

1.1 Bakgrund 

År 2012 startade Vattenfall Services ett projekt kallat RACE som gjordes åt 

Vattenfall Distribution. Projektet innebar implementering utav så kallade 

RTU-enheter i Vattenfalls elnät och Vattenfall Services utförde hela 

processen i projektet åt Vattenfall Distribution. Detta projekt uppstod då 

teleleverantören Telia som tidigare skött kommunikationen i nätet inte 

kunde garantera att teleledningarna i nätet skulle finnas kvar efter 2015. Det 

behövdes då en ersättare för kommunikationen i elnätet och då valdes 

RTU:n som sköter sin kommunikation via flertal olika vägar däribland 

kopparnätet, fiber eller radio. 

I E.ONs projekt  kallat KOBRA är c:a 450 RTU:er tänkta att implementeras 

i elnätet. E:ON har valt att använda sig utav olika entreprenörer för 

processens olika steg, till skillnad från Vattenfall Distribution som valt att 

Vattenfall Services skall utföra samtliga steg i projektet.  

År 2015 startades KOBRA-projektet upp med en pilotetapp att genomföra 9 

RTU-byten. EON Elnäts ledning är relativt ny och har inte varit med i 

strategiarbetet för detta och därför ville man veta mer om hur det strategiska 

upplägget och hur pengarna bäst skulle investeras i elnätet innan man 

godkände vidare etapper. KOBRA-projektet stoppades tillfälligt för att 

arbeta fram denna strategianalys, för att sedan under hösten 2016 påbörjas 

igen. 

Nu till hösten 2016 tror man att KOBRA projektet skall återupptas med ett 

annat upplägg hos organisationen i projektet. 
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Min uppgift blir därför att beskriva och jämföra skillnaden mellan dessa 

olika projekt och helt opartiskt lyfta fram för- och nackdelar med de olika 

typerna av genomförande. 

1.2 Syfte och mål 

Målet med detta projekt är att kunna ge en tydlig och välformulerad 

förklaring till vad en RTU är, samt hur den används och vad den fyller för 

funktion i det svenska elnätet. 

Det skall även göras en processjämförelse mellan de olika 

organisationsformerna och hur de påverkar processer vid 

byte/implementering av RTU:er. Jämförelsen kommer att behandla och lyfta 

fram varje organisations för- och nackdelar i processen och ge exempel på 

vad som kan förbättras för att få en så optimerad process som möjligt. 

När dessa mål är uppfyllda så skall detta arbete kunna användas för att 

framställa ett utbildningsmaterial för nyanställda inom projekt som dessa. 

 

1.3 Avgränsningar 

Detta projekt innehåller en beskrivning utav vad en RTU är och vad den har 

för funktion. Den modell som kommer behandlas i detta projekt är ABB:s 

RTU560, då detta är den modell som använts i Vattenfalls RACE-projekt 

och antingen denna eller liknande modell kommer att användas i E.ON:s 

KOBRA-projekt. 

Processjämförelsen som görs i denna rapport kommer behandla projektens 

olika organisationsuppbyggnader och processflöden. De ekonomiska bitarna 

kommer inte att behandlas. 

I detta arbete studeras endast de två projekten RACE och KOBRA. 
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2 Metod 

I metodavsnittet beskrivs de tillvägagångssätt som kommer att användas i 

arbetet för att på bästa sätt genomföra de olika delar som skall behandlas. 

En djupare förklaring till hur de olika delarna skall behandlas beskrivs 

nedan.  

2.1 RTU beskrivning 

För att på ett så utförligt och välformulerat sätt som möjligt kunna beskriva 

funktionen och användningen utav RTU:er så studeras dessa enheter på 

diverse olika vis.  

Till en början kommer fakta att samlas in via internet samt litteratur för att få 

en första förståelse för vad en RTU enhet är och hur den fungerar. Nästa steg 

kommer att vara att besöka ett laboratorium i Trollhättan där testgruppen för 

RACE projektet arbetar. Här monteras och testas enheterna för att sedan 

levereras till site där man monterar upp och installerar enheten på tänkt 

plats. Här förväntas en hel del information kring enheternas uppbyggnad och 

funktion kunna hämtas då dess teknik är denna grupps expertområde.  

Mot slutet av projektet kommer det kanske finas möjlighet att kunna vara på 

plats vid en eller flera installationer utav enheterna för att sedan ha en så 

komplett bild som möjligt utav RTU enheternas funktion och användning.  

Vid studierna kommer det att göras en allmän beskrivning av vad en RTU är 

och vad det finns för krav och funktioner som måste finnas hos alla RTU:er. 

En beskrivning utav vad en RTU kan ha för beståndsdelar kommer att göras. 

Här kommer ABBs RTU560 [2] behandlas, då detta är den modell som 

använts i RACE projektet och det kommer med stor sannolikhet att vara en 

liknande enhet som i huvudsak kommer att användas i KOBRA projektet. 

 

2.2 Processjämförelse 

Nästa steg i projektet kommer behandla de projekt som skall undersökas och 

deras processer. Det kommer då genomföras intervjuer med diverse personer 

som är involverade i projekten. Möten och intervjuer på plats eller via 

telefon kommer att genomföras med projektledare för varje projekt. Utifrån 

dessa möten samt insamlat material som beskriver projekten så skall det 

kunna påbörjas en processjämförelse mellan projekten. 

När det kommer till processjämförelsen som skall göras mellan de olika 

projekten så kommer faktainsamling kring hur man bäst går till väga samt 

påläsning utav vilka analysmetoder som finns behöva göras. 



 

 10 

Det första steget inom jämförelsen är att finna metoder som verkar vara 

lämpliga och sedan beskriva och förstå hur man genomför en dessa.  

När man kommit fram till vilka som verkar vara de bästa analysmetoderna 

för just detta fall så kommer de att tillämpas på varje projekt. Efter detta 

skall de båda projekten analyseras för att sedan komma fram till vilket som 

anses vara det mest lämpliga sättet att gå tillväga i ett projekt som dessa.  

Till en början kommer de bägge projekten analyseras och det med bäst 

organisation och processflöde kommer lyftas fram.  

Sedan kommer de bägge projektens styrkor och möjligheter jämföras för att 

om möjligt slås samman för att skapa ett så optimalt tillvägagångssätt som 

möjligt. 

För att kunna analysera och sedan jämföra de två olika projekten i arbetet så 

finns en hel del olika tillvägagångssätt. Sätten används för att skapa sig en 

bild utav situationen hos organisationerna/processerna för att sedan kunna 

stärka dem. 

Här beskrivs de olika metoder för att analysera processer och organisationer 

som jag kommer att använda mig utav, SWOT-analys och riskanalys. 
 

2.2.1 SWOT-analys 

Detta är ett mycket bra och 

vanligt redskap för planering hos 

företag, organisationer, 

föreningar eller till och med 

enskilda individer vid 

exempelvis yrkesval [3].  

Metoden går ut på att man lyfter 

fram styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot hos det man 

analyserar. Detta gör man enligt 

en mycket enkel modell, se Figur 

1. 

Det som utav många anses vara 

det svåra i en SWOT-analys är 

att separera styrkor och möjligheter, samt svagheter och hot. Skillnaden 

mellan dessa är att styrkor och svagheter är interna faktorer hos det som 

undersöks och är oftast det enklare att finna då det finns mycket uppgifter 

om detta om man har insikt i sin verksamhet. Möjligheterna och hoten är 

däremot svårare att få en exakt svar på då detta är de externa faktorerna i 

undersökningen. Varken möjligheter eller hot går att veta det precisa svaret 

Figur 1 - SWOT 
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på, men man kan försöka förutse hur de kan komma att se ut och utifrån 

detta bedöma hur verksamheten skulle påverkas utav dessa faktorer. 

 

2.2.2 Riskanalys 

En riskanalys görs genom att man tar fram olika olyckliga händelser som 

skulle kunna ske i ett projekt. Man tar här hänsyn till projektets olika faser 

och tittar på vad som skulle kunna ske om något går fel och hur detta skulle 

påverka projektets resultat.  

Exempel på detta är att vi skulle bortse från olika funktionstester på en 

teknisk enhet. Vi tittar sedan på hur detta skulle påverka vårt resultat och 

vad för extra arbete och kostnader detta skulle orsaka.  

Byggstenarna i en riskanalys kan vara [4]:  

 Risker – Vad finns det för risker? 

 Konsekvenser – Vad skulle detta ge för konsekvenser? 

 Kostnader – Vilka kostnader skulle tillkomma? 

 Sannolikhet – Hur stor är sannolikheten att risken inträffar? 

 Riskvärde – Anger hur mycket risken är värd. Räknas fram genom 

att exempelvis multiplicera sannolikheten med kostnaden. 

 Gardering och åtgärdsplan – Ge exempel på hur man kan skydda sig 

mot risken eller minimera konsekvenserna. 

I Tabell 1 nedan ser vi den modell som jag tänker använda mig utav vid 

riskanalysen. De olika faktorerna kommer sedan att sammanställas och 

analyseras noggrannare i analysdelen. 

 
Tabell 1 - Tänkt modell för riskanalys 

Risk Konsekvens Kostnad Sannolikhet Riskvärde Gardering 

 

Typ av 

risk? 

 

 

 

Konsekv- 

enser? 

 

 

(K) 

 

Kostnader? 
 

Sannolikhet 

att risk  

inträffar? 

 

(S) 

 

 

Värde på  

risk. 

R = K*S 

 

Hur kan  

skydda sig 

mot 

risker? 
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3 Kommunikationsenhet 

I denna del behandlas och beskrivs kommunikationsenheten som används i 

projekten. Beskrivningen görs på ett relativt djupt men förståeligt plan, så att 

läsare som ej är insatta i ämnet har möjlighet att förstå och få grepp om hur 

enheten fungerar. 

3.1 RTU 

RTU är en förkortning på namnet Remote Terminal Unit [1] och är en enhet 

som används för kommunikation mellan den fysiska världen och 

distribuerande styrsystem eller SCADA som är en typ utav 

fjärrstyrningssystem. RTU:ers funktion i elnätet är att sköta 

kommunikationen mellan exempelvis ställverk och driftcentral. Den samlar 

in data från stationens olika mätenheter och skickar sedan dessa värden via 

ett överordnat system (SCADA-system) till driftcentralen. Enheten skall 

även kunna ställas via fjärr från driftcentralen, vilket betyder att man skall 

kunna utföra exempelvis olika manövrar i ställverket via fjärr vid behov. 

 

Modellen som beskrivs i 

denna rapport är i huvudsak 

ABB:s RTU560 [5], detta 

eftersom det är den modell 

som använts i RACE 

projektet och antingen 

denna eller liknande modell 

kommer troligtvis att 

användas i KOBRA 

projektet. 

 
 

 

 

 

 

3.1.1 Beståndsdelar  
 

Modellen i Figur 2 ovan visar RTU560 ABB [2] som har en hel del olika 

komponenter som tillsammans skapar RTU:n med alla dess funktioner. De 

olika delarna är utbytbara och går enkelt att plocka bort för att sedan 

applicera ett nytt kretskort enligt vad som visas i figuren ovan. De olika 

delarna i en RTU kan vara en kommunikationsenhet, en 

strömförsörjningsenhet, en Input/Output modul, enhet för seriell 

Figur 2 - ABB RTU560 [2] 
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kommunikation, enhet för Ethernet kommunikation, en realtidsklocka samt 

så kan det finnas tomma rack för montering/placering utav fler enheter. 

Kommunikationsenhet: För att kunna kommunicera med enheten via 

Ethernet, RS-232 eller RS485. 

Strömförsörjningsenhet: Har en matningsspänning på olika spänningsnivåer 

mellan 24VDC – 220VDC beroende på modell. Utspänningen till enheter är 

sedan på två olika spänningsnivåer, 5VDC och 24VDC beroende på vad 

som skall matas.  

Input/Output modul: Finns i tre olika grupperingar, binära in- och 

utgångsmoduler, analoga in- och utgångsmoduler samt digitala 

utgångsmoduler. Används för olika typer av indikeringar och för att utföra 

manövrar. 

Enhet för seriell kommunikation: Används för att kommunicera seriellt med 

överordnat system. Detta använder E.ON enligt kommunikationsprotokollet 

IEC60870-5-101 som beskrivs nedan. 

Enhet för Ethernet kommunikation: Används för kommunikation via IP med 

överordnat system. Detta använder Vattenfall som sköter sin kommunikation 

med enheten enligt IEC60870-5-104 som beskrivs nedan. 

Realtidsklocka: Kan ställas exempelvis via GPS för att få en korrekt 

tidsinformation och på så sätt se till all processinformation från olika enheter 

i nätverket är synkroniserade.  
 

 

3.1.2 Funktioner och krav 
 

I denna del beskrivs de allmänna funktionerna och kraven på RTU enheter 

enligt [6] och [7] där Svenska Kraftnät gjort en allmän beskrivning kring 

RTU:ers funktioner och krav. 

En RTU har som uppgift att förmedla manövrar och börvärden till de lokala 

kontrollobjekten hos exempelvis en station i elnätet. Den skall även kunna 

motta indikeringar och mätvärden från givare i stationen för att sedan kunna 

förmedla dessa och bearbeta dem i ett överordnat system (SCADA). Det är 

även krav på att enheten skall kunna hantera trafiken mellan andra RTU 

enheter. 

De analoga mätvärdena som en RTU kan hantera är 0 - ±5 V, 0 - ±10 V,  

±20 mA, ±10 mA, 4 - 20 mA, där mätvärden under 3 mA skall rapporteras 

som felaktiga. Användaren kan själv välja om mätvärdena skall överföras 

cykliskt eller med dödsband som denne själv ställer in ( %). 



  
 

 15 

Energimätvärden kan plockas direkt till RTU:n från energi mätare via 

IEC60870-5-102 [8] eller annan typ av kommunikationsprotokoll för att 

man skall kunna hämta realtidsvärden på effekt, spänning, ström etc. hos 

stationen. Dock krävs separat/extra kommunikationsport för denna funktion. 

Digitala mätvärden hämtas från givare med fria kontakter och skall vara 

kodade i binärkod (BCD-kod).  

Vad det gäller manövrar så skall enheten kunna hantera både 

enstegsmanöver och tvåstegsmanöver, detta för att kunna styra reläer i 

stationen eller kontrollanläggningen. Vid tvåstegsmanöver skall endast 

utgång som adresseras från det överordnade systemet aktiveras. 

Det finns även en del tidskrav vad det gäller hanteringstider samt tider för 

fel i kommunikation med över- och underordnat system som enheten måste 

uppfylla. Se Tabell 2 och Tabell 3 nedan. 

 
Tabell 2 - Hanteringstider [7] 

Hanteringstider: Tid [s]: 

Indikering 1 

Manöver 1 

Mätvärden 1 

Börvärden 1 

 

 
Tabell 3 - Kommunikationsfel [7] 

Typ av kommunikationsfel: Felmeddelande ges efter: 

Överordnat system 2 min (via HMI) 

Underordnat system 2 min (via HMI och fjärr) 

 

Vid fel i RTU ges felsignal lokalt via fri larmkontakt. 
 

 

3.1.3 Kommunikation med överordnat SCADA-system 

En RTU har som huvuduppgift att samla in och överföra insamlade 

mätvärden till ett överordnat SCADA-system (Supervisory Control And 

Data Aquisition). Värden skall även kunna justeras och manövrar skall 

kunna utföras via fjärrstyrning. Det finns här en del olika sätt att sköta 

kommunikationen med som kan medföra olika för- och nackdelar. De två 

protokoll som idag används hos Vattenfall och E.ON är IEC60870-5-

104(Vattenfall) respektive IEC60870-5-101(E.ON). Jag kommer i denna del 

att försöka förklara skillnaden mellan dessa samt nämna det nya protokollet 

som är mycket omtalat och på god väg in i branschen IEC61850. 
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3.1.3.1 IEC60870-5-101 
 

Detta överföringsprotokoll bygger på ett så kallat SDH/PDH 

kommunikationsnät där PDH är det ursprungliga systemet och SDH är en 

vidareutveckling utav detta [8]. Dessa används för att överföra stora 

datamängder via optisk fiber eller radiolänk. Det är viktigt att SDH och PDH 

är kompatibla med varandra, detta eftersom PDH kan användas vid lägre 

hastigheter i nätet om detta krävs. PDH har en lägsta överföringshastighet på 

1,5Mbps och SDH har en lägsta hastighet på 155Mbps. 

Man använder sig här utav ett synkront överföringssystem, vilket innebär att 

man kontinuerligt överför data inom ett visst tidsintervall. Under denna 

period blir olika data tillgivna mindre tidsintervall som sedan kommer 

infalla synkront efter varje helt tidsintervall. 

Kommunikationen i detta protokoll sker via seriell kommunikation. 

 

3.1.3.2 IEC60870-5-104 
 

Detta är ett överföringsprotokoll som bygger på -101 ovan med är ännu en 

vidareutveckling där systemet är kompatibelt med IP kommunikation. Här 

kan man alltså använda sig utav både seriell kommunikation och IP 

kommunikation [8].  

Med IP kommunikation finns det möjlighet att vid behov konfigurera en 

enhet med hjälp utav fjärrstyrning. Detta innebär att om en installatör skulle 

stöta på ett fel vid installation så kan en den som är insatt i konfigurationen 

hos enheten genomföra en ändring i enhetens konfiguration via fjärr om 

denne inte finns med på plats. 

Det som skiljer IP från SDH/PDH är att kommunikationen inte är synkron. 

Här kan data transporteras via helt olika vägar från gång till gång. Detta 

innebär att man inte kan använda sig utav detta vid noggrannare/viktigare 

mätningar, exempelvis hos reläskydd där det är mycket viktigt att mätningen 

är noggrann och tidsmässigt kontinuerlig.  

Säkerheten hos IP överföring är dock under utveckling och anpassas mer 

och mer för att om möjligt kunna göras synkron och då kunna användas mer 

än det gör idag. 
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3.2 Från station till driftcentral 
 

I Figur 3 nedan ser vi en väldigt förenklad men begriplig bild utav hur en 

RTU fungerar i ett elnät och vad den fyller för funktion. 

 
Figur 3 - Från station till driftcentral 

Nederst i Figur 3 ovan, ser vi tre stycken block som skall illustrera tre så 

kallade IEDs. Dessa är så kallade intelligenta elektroniska enheter som 

används för att samla in värden och skydda enheter i ett ställverk. Exempel 

på en IED är ett reläskydd, som har som uppgift att övervaka ställverket och 

slår ifrån exempelvis en brytare om något värde skulle överskrida satta 

gränser hos skyddet. 

Enheterna kommunicerar sedan med RTU enheten som tar emot och samlar 

informationen från stationen som kan bestå utav exempelvis 

brytarindikeringar och larm [9]. Manövrar via RTU kan även utföras, 

exempelvis frånslag/tillslag utav brytare. 

Via vald överföringsstandard sköter man sedan kommunikationen mellan 

RTU och överordnat SCADA system där all information samlas för att 

sedan kunna läsas av i exempelvis en driftcentral. 
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4 Organisationsbeskrivning 

I denna organisationsbeskrivning så beskrivs de två projektens 

organisationer och flöden. Här beskrivs de två projektens enskilda 

projektgrupp, processflöde samt den tänkta tidplan som var satt vid 

projektstart. 

Innehållet är till största del baserat på insamlad fakta från företag, samt 

möten med personer som är involverade i projekten. En sammanställning 

och uppställning utav projektens olika steg behandlas här, för att få en 

övergripande bild över hur projekten ser ut i sin helhet. 
 

4.1 Vattenfalls projekt RACE 
 

Vattenfalls projekt bygger på en välstrukturerad projektorganisation där 

Vattenfall Services som ensam entreprenör genomför samtliga steg i 

processen [10]. I organisationen ingår en styrgrupp, en projektledare, en 

projektadministratör, delprojektledare (Norr-, Mellan- och Sydsverige), en 

konstruktionsgrupp, en konfigurationsgrupp samt en grupp som genomför 

montage och installation. En övergripande bild på organisationen visas i 

Figur 4 nedan. 

 
Figur 4 - Projektgrupp RACE 
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4.1.1 Logistikflödet i RACE 
 

 
Figur 5 - Logistikflöde RACE 

 

I Vattenfalls organisation som visas i Figur 5 ovan, så görs först och främst 

en förplanering ihop med konstruktionsavdelningen för att se vad som skall 

bytas, när det skall bytas och hur man skall gå till väga [11].  

Efter detta så hämtar man ut de befintliga ritningarna hos stationen från 

DMS som är Vattenfalls arkiv för diverse ritningar och annan 

dokumentation. 

När detta är gjort så påbörjas konstruktionen hos Vattenfall Services egna 

konstruktörer för den nya enheten och dess funktioner, och konstruktören tar 

fram den ritning som skall användas i projektet. 
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Nästa steg i processen behandlar inköp av RTU och diverse material som 

kommer att behövas för att få en fullt fungerade RTU som arbetar felfritt 

mot kringliggande system. Man gör ett avrop till tekniksystemet vilket 

innebär att man kollar upp vad för modem och routrar som man kan tänkas 

behöva för en bra kommunikation med enheten. De som sköter 

applikationsdesignen tar in och studerar signallistan som sedan skall 

godkännas utav konstruktör innan man kan börja konstruera och konfigurera 

RTU enheten. 

När allt detta är genomfört så är det dags för själva RTU konfigurationen 

som görs på ett laboratorium i Trollhättan. Hit skickas alla delar som krävs 

för att kunna konstruera och konfigurera den kompletta RTU:n. Det innebär 

de olika beståndsdelarna som vanligtvis levereras från ABB (enligt kapitel 3 

teoridel ovan) samt kommunikationslösningen med modem och/eller router. 

De delar som behövs för respektive RTU monteras upp på rack för att 

efterlikna kommande montage i station så väl som möjligt. 

Sedan kör man in en konfigurationsfil i enheten som skall vara inställd 

enligt funktioner för den specifika enheten. 

När enheten är konfigurerad så kopplar man upp den mot ett SCADA-

system och genomför näst intill alla tester som även görs vid installation i 

station. Man ser till så att alla in och utgångar stämmer enligt signallista och 

gör även tester mot överordnat system för att se till att allt fungerar korrekt. 

Detta är något som görs för att minimera riskerna för fel vid installation 

vilket sparar både tid och pengar hos anställda och företaget. Det är denna 

del som kallas att man genomför en FAT (Factory Acceptance Test även 

kallar Fabrikstest) på enheten. 

Man skickar sedan en komplett konfigurerad och testad RTU ihop med 

diverse material som krävs för att genomföra ett korrekt montage och 

installation till Motala där allt packas samman och körs ut till station. 

Innan montaget påbörjas i stationen så genomför man en så kallad pre-SAT. 

Detta innebär att man kollar upp de befintliga anslutningarna som finns i 

station genom att ringa på plint och på så sätt se till att anslutningarna 

stämmer överens med ritningar och konstruktion. Man testar 

kommunikationen mot överordnat SCADA-system i stationen. 

När detta är korrekt genomfört och möjliga ändringar gjorts i förgående steg 

så monteras enheten i stationen och sedan görs en SAT (Sajttest). En SAT 

skall stämma överens pre-SAT:en och genomförs med den nya RTU enheten 

installerad och på sin rätta plats. Man testar enheten mot underordnat system 

i station samt mot sitt överliggande SCADA-system och ser till så att allt 

fungerar som det ska. Efter detta tas RTU:n i drift och skall sedan fungera 

korrekt. 
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Ritningarna skickas tillbaka till konstruktör och eventuella ändringar som 

gjorts på sajt i ritningarna vid installation renritas och läggs sedan in i 

ritningsarkivet DMS. 

Sedan väntar en granskning och ett godkännande från Vattenfall Distribution 

och som avslutning görs en extern besiktning utav besiktningsman. 

 

4.1.2 Projektplan RACE 

Vattenfalls RACE projekt startade år 2012 med tanken att byta c:a 450 

fjärrkontrollsutrustningar hos sina nätstationer till RTU:er. Man delade in 

projektet i fyra etapper varav etapp 0 var första etappen som genomfördes 

2012 där man utförde tre installationer som ett test för att se hur flödet i 

projektet fungerade. Efter att ha utvärderat etapp 0 och kommit fram till en 

bra arbetsgång i projektet så påbörjades etapp 1 år 2013. Tanken var att man 

mellan år 2013 och 2015 skulle genomföra 150 byten per år och sedan vara 

klara med de 450 byten som skulle genomföras år 2015. 

Våren 2016 så har man nu c:a 100 enhetsbyten kvar vilket betyder att 

projektet är något försenat. 

 

4.2 E.ONs projekt KOBRA 
 

Denna projektgrupp skiljer sig något från den tidigare nämnda. E.ON har 

istället en något större styrgrupp men utöver det så ser gruppindelningen 

ganska lik ut. Den stora skillnaden i mellan de olika projektgrupperna är att 

E.ON har en del olika entreprenörer som ansvarar för de olika delmomenten. 

Som delprojektledare sitter en från ÅF och en från Sweco, samt i 

protokollskonverteringen sitter en från ÅF och en annan från Sweco. En 

övergripande bild på organisationen visas i Figur 6 nedan. 

Organisationen är uppbyggd på personer med goda kunskaper och 

kompetens inom sina områden, vilket gör att man får en säker process med 

få felaktigheter på vägen. 
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Figur 6 - Projektgrupp KOBRA 

 

 

4.2.1 Logistikflödet i KOBRA 
 

 

 
Figur 7 - Logistikflöde KOBRA 

 

I Figur 7 ovan ser vi logistikflödet för E.ONs KOBRA-projekt, vilket skiljer 

sig en del från Vattenfalls logistikflöde. De olika stegen i flödet ser något 

annorlunda ut och andra har man valt att inte använda sig utav. En del 

omfattar samma typ utav arbete i processen som i det andra projektet fast 
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man använder olika benämningar för det som skall utföras. KOBRA-

projektet bygger på följande steg [12]: 

 

Planering och förberedelse:  

Här planerar projektgruppen hur projektet ska gå till, inom vilka tidsintervall 

man skall jobba och vad som kommer att behövas för en lyckad RTU 

installation. Detta arbete utför delar av E.ONs personal som sitter med i 

projektgruppen. 

Inventering:  

Detta steg omfattar en inventering i station där RTU:n skall installeras. 

Person från KOBRA’s projektgrupp tillsammans med den ansvariga 

entreprenören inventerar stationen tillsammans och vilka arbeten och 

moment som skall göras. 

Man ser över vad det finns för befintligt utrustning och vad som behöver 

köpas in för just denna station. Det är viktigt att detta steg görs mycket 

noggrant då det lägger grunden för de kostnader och den tidsåtgång som 

innefattas av stationen. 

Konstruktion:  

Projektgruppens konstruktör utför konstruktionen utav den nya RTU:n och 

tar fram ritningar för uppbyggnaden för enheten. Konstruktionen utförs utav 

entreprenör(ÅF/Sweco). 

Protokollskonvertering:  

Här skapas en konfigurationsfil anpassad för protokollet IEC60870-5-101 

som är det protokoll E.ON vill använda sig av för kommunikation med 

samtliga enheter. Detta steg görs eftersom man tidigare använt sig utav flera 

olika kommunikationsprotokoll i nätet och nu vill använda sig utav ett och 

samma. 

Inköp/beställning:  

Detta steg görs utav E.ON som beställer och köper hem det som man 

inverterat i inventeringssteget. Exempelvis nya skåp eller 

kommunikationslösning hos stationen etc. 
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RTU-fabrik:  

Ritningar anpassade för IEC60870-5-101 protokollet samt diverse material 

som beställts hem körs till RTU-fabriken. Här tar man reda på vad man 

kommer behöva för RTU utrustning för den specifika enheten. Det som 

kommer att behövas beställs sedan hos en RTU leverantör (exempelvis 

ABB) som sedan skickar detta till RTU fabriken som kan sammanställa allt. 

En komplett RTU med ritningar och diverse material som kommer att 

behövas vid montage och installation skickar man nu ut till sajt. Samtliga 

beskrivna steg i denna del utförs utav entreprenörer. 

Montage:  

RTU:n monteras upp på given plats ihop med den kringutrustning som man 

ansett behövts, vilket genomförs utav entreprenör. 

SAT:  

Precis som i Vattenfalls projekt så gör man givetvis en SAT på den nya 

utrustningen. Vilket innebär att man testar det nya systemet mot 

stationsutrustning, samt mot överordnat SCADA-system. Detta gör 

entreprenör och E.ON tillsammans. 

Slutbesiktning och dokumentation: 

Inte heller detta steg skiljer sig särskilt mycket från Vattenfalls utförande. 

Man gör en slutbesiktning på objektet (RTU:n med kringutrustning) och 

sedan förnyar man dokumentationen och för in den i sitt arkiv. Detta 

genomförs utav entreprenörer som sitter med i projektgruppen. 
 

 

4.2.2 Projektplan KOBRA 
 

Tanken som man hade när man startade KOBRA projektet var att dela in 

projektet i olika etapper. Man skulle börja med ett så kallat pilotprojekt 

vilket innebar att man skulle göra en utvärdering utav de första etapperna för 

att sedan besluta om hur man går vidare på bästa sätt i resterande etapper.  

Pilotprojektet omfattade de två första etapperna, etapp 0 och etapp 1. Etapp 

0 omfattande 9 RTU byten och här kollade man så att RTU-

uppgraderingarna och processflödet fungerade på ett bra sätt för att sedan 

fatta ett beslut för kommande byten. 

I etapp 1 som var tänkt att genomföras år 2016 så var tanken att man skulle 

genomföra 55 RTU-byten och kolla på hur det fungerar att utföra bytena i 

större volymer. 

Planen och etappindelningen såg ut enligt nedan: 
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Etapp 0 (2015) = 9 RTU  

Etapp 1 (2016) = 55 RTU  

Etapp 2 (2017) = 100 RTU (Uppgraderingar och byten) 

Etapp 3 (2018) = 100 RTU (Uppgraderingar och byten) 

OSV. 

 

Tanken var från början att detta skulle flyta på enligt ovan och år 2020 så 

skulle de c:a 450 RTU:erna vara installerade och i drift. Så blev dock inte 

fallet, utan efter att ha genomfört och studerat etapp 0 så tog man beslutet att 

lägga projektet. Detta eftersom finansieringen av projektet var tvungen att 

göras för samtliga etapper på samma gång. Detta innebar att beslutsumman 

blev så stor, att beslutprocessen skulle behöva tas ner till Tyskland där man  

i så fall skulle fatta beslut. 

 

4.3 Skillnader mellan projekten 
 

Som vi kan se så skiljer sig projekten en del gentemot varandra. Det finns en 

hel del likheter mellan dem, men även en del steg som skiljer sig mycket 

eller kanske saknas helt i något av projekten. 

Den största skillnaden man kan se och som kommer analyseras i kommande 

del utav rapporten är att Vattenfall enbart använder sig utav en entreprenör 

som utför allt arbete och E.ON istället använder sig utav flera olika 

entreprenörer som utför olika eller gemensamma arbeten i processen. 

Genom att studera logistikflödet så ser man även att E.ON inte har med 

steget som behandlar FAT-test (Factory Acceptance Testing). Man anser 

dessa tester innebär att man använder sig utav både hängslen och livrem och 

detta är något som blir mycket intressant att studera och komma fram till hur 

detta steg kan påverka projektets resultat. 

E.ON har valt att genomföra en mycket noggrann inventering i station för att 

se vad som för utrustning som finns i befintlig station samt vad som kommer 

behövas. Enligt vad som nämndes i beskrivningen utav inventeringssteget så 

lägger detta steg en väldigt bra grund för projektets genomförande. 

Genomförs detta steg på ett så noggrant och korrekt sätt som möjligt så kan 

man planera upp kostnader och den tid som projektet kommer kräva. Frågan 

är hur projektet påverkas om man inte har detta steg, vilket kommer att tas 

upp i kommande analysdel (kapitel 5). 
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En pre-SAT är det steg som man genomför i station innan man installerar en 

ny enhet. Detta steg ses ofta som självklart då man med hjälp utav att ha 

genomfört detta steg har så pass bra koll att man kan utesluta vad som är fel 

om installationen inte skulle fungera korrekt. Har man genomfört en pre-

SAT så har man koll på att alla anslutningar och kommunikationen med 

överordnat system i stationen fungerar korrekt. Mer om detta och dess 

påverkan i analysdelen (kapitel 5).  
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5 Organisationsanalys 

I denna del kommer projektens organisationsuppbyggnader att jämföras med 

hjälp utav olika analysmetoder, för att på så sätt finna deras olika för- och 

nackdelar. Det kommer göras en opartisk SWOT-analys på varje 

projektorganisation för att få en blick över vad som är bra i organisationen, 

samt vad som kan göras bättre. 

Sedan kommer jag med hjälp utav riskanalyser analysera innebörden och 

påverkan av att ej genomföra ett steg i processen. Detta kommer göras 

individuellt för FAT-test, inventering och pre-SAT stegen. 
 

5.1 SWOT-analys RACE 

Se SWOT-analys för RACE i Bilagor (Bilaga 1). Analysen och dess 

påverkan beskrivs nedan. 
 

5.1.1 Styrkor 

Efter att ha studerat RACE projektet genom flödesscheman, statistik och 

intervjuer/möten så anser jag att detta projekt har en väldigt god garanti på 

att enheterna kommer fungera som planerat vid installation. Detta eftersom 

man har en hel del typer utav tester som skall likna de tester som görs efter 

montage och innan idrifttagning i station. Detta underlättar enormt mycket 

för framtida procedurer i projektet och förebygger krångel vid slut tester och 

installation i kontrollanläggning, vilket sparar mycket tid och pengar hos 

företaget. 
 

5.1.2 Svagheter 

Då projektet var tänkt att stå klart år 2015 så anser jag att man kunde ha 

effektiviserat arbetet i detta projekt. Man kunde drivit på hårdare från start 

för att säkra upp för framtiden och på så sätt uppnått de mål man satt upp 

och varit klar i tid. 
 

5.1.3 Möjligheter 
 

En stor möjlighet som detta projekt och organisationsuppbyggnad erbjuder, 

är att det finns en hel del olika yrkeskategorier inom samma företag och man 

har därmed kunskap inom olika områden som kan utnyttjas [10]. Det finns 

därför goda möjligheter till att med hjälp utav denna 

organisationsuppbyggnad skapa en stabil process i utförandet.  

Man kan utnyttja detta genom att till exempel ha med konstruktören för 

RTU:n vid installation. Detta underlättar något oerhört då ett klassiskt 

problem vid montage brukar vara parternas sätt att försöka tolka varandra. 
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Här finns möjligheten att ha med den faktiske konstruktören vid installation, 

som kan förklara och visa hur denne tänkt vid konstruktion. 
 

5.1.4 Hot 

Något som kan bidra till att man väljer bort en organisation som denna är att 

den kostar en hel del att bygga upp. En del anser att dessa pengar kan 

användas till andra ting och man väljer därför att ta en annan väg eller att 

strunta i det helt och hållet. Nu har RACE-projektet en fungerande och stabil 

process men det krävs en del för att komma dit. Det underlättar även att 

bygga upp detta då man använder sig utav en och samma entreprenör 

(Vattenfall Services) som kan bygga upp en intern process. 
 

 

5.2 SWOT-analys KOBRA 
 

Se SWOT-analys för KOBRA i Bilagor (Bilaga 2). Analysen och dess 

påverkan beskrivs nedan. 
 

 

5.2.1 Styrkor 

I KOBRA projektet har man har en hög tillförlitlighet på att det finns hög 

kompetens bland de anställda. Detta är något man haft då man kan plocka de 

bästa inom respektive ämne, detta tack vare att man har olika entreprenörer 

[12]. Med en hög kompetens kan man förlita sig på att saker och ting sker på 

rätt sätt och kan på så sätt prioritera bort olika steg i en process för att på så 

sätt spara en del pengar.  
 

 

5.2.2 Svagheter 

En svaghet som jag anser finns i ett projekt där det ingår flera olika parter är 

frågan om vem som gör vad. Med olika entreprenörer som genomför olika 

steg så är det vanligt att frågor som exempelvis ”vem som ska ha ansvaret 

för säkerheten hos de anställda?” uppkommer. Även frågor om varför den 

ena parten inte är färdig i tid osv kan uppkomma och enligt mig påverka 

projektet negativt. 
 

 

5.2.3 Möjligheter  

En stor möjlighet som finns när man använder sig utav flera entreprenörer 

som i KOBRA projektet, är att man kan finna och utnyttja 

expertkompetenser på alla olika plan. Flera olika parter med goda 
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kompetenser inom olika områden kan gemensamt bidra till en mycket säker 

och stabil process, så länge inte ovanstående svagheter dominerar. 
 

 

5.2.4 Hot 

Vad jag anser vara hoten i ett utförande som detta är om man skulle ta på sig 

större projekt, eller om man skulle vilja dela upp projektet i mindre 

delprojekt. Frågan som jag då direkt ställer mig är om man fortfarande kan 

förlita sig på att det finns så pass hög kompetens hos de anställda att man 

kan prioritera bort vissa steg i processen. Jag tror att ju större ett projekt blir, 

desto svårare kommer det vara att finna experter inom de olika områdena 

som skall behandlas. 

 

5.3 Riskanalyser  

I denna del görs tre olika riskanalyser på de steg som väljs bort i de olika 

projekten. Jag kommer att göra en modell som kortfattat beskriver risken 

och vad den kan innebära. Några djupare ekonomiska undersökningar 

kommer ej att göras. 

Enklare tabeller som beskriver riskerna finns som Bilagor, där riskvärdet 

räknas fram genom att multiplicera konsekvens med sannolikhet [13] och 

valda värden på ingångsvariablar är satta till en skala 1-10. 

Utförligare förklaringar och utredningar utav riskerna görs i vardera 

underrubrik nedan. 
 

5.3.1 FAT-test 

Att genomföra ett FAT-test på en enhet innebär att man genomför tester på 

den nya enheten i ett laboratorium, där testerna skall likna de SAT-tester 

som sedan gör på sajt. Man kollar så att enheten fyller de funktioner som 

den skall ha och att den uppfyller de krav som man har på den. Man kollar 

så att in och utgångar hos enheten fungerar korrekt och enligt framtagna 

signallistor. Även kommunikationen med överordnat SCADA system ses 

över så att även denna del fungerar som tänkt. 

Detta steg underlättar enormt vid montage och installation i station då man 

redan förberett enheten och sett till att den fungerar som tänkt.  

Genom att hoppa över detta steg så tar man en risk få behandla problem vid 

installation som istället kunde ha fixats till i ett tidigare skede, se riskanalys i 

Bilagor (Bilaga 3). 
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Problematiken som kan uppstå är att man på sajt vid installation inte har 

samma kompetens vad det gäller konfigurationen hos enheten som 

ansvarande för FAT-test annars har.  

Detta innebär att man via telefon får lösa problem som möjligtvis uppstår 

och om det vill sig illa så kan man behöva skicka ut kunnigt folk inom 

området till sajt för att på så sätt reda ut problem. 

Om man väljer at inte genomföra detta steg så krävs det att alla föregående 

steg i processen är korrekt genomförda och därmed att kompetensen hos de 

anställda i projektet är väldigt hög. Detta skulle säkerligen gå att förlita sig 

på vid mindre utföranden men jag är skeptisk till att detta går att förlita sig 

på vid större projekt. 

Kostnader för att bygga upp en verksamhet där dessa tester genomförs kan 

tyckas vara höga men jag anser att det vid större projekt är till en stor nytta 

och att man på sikt kan spara in massor med tid och pengar. 

 

5.3.2 Inventering 

Inventeringssteget i ett projekt som dessa innebär att man dokumenterar och 

planerar väldigt noggrant vad som finns och vad som kommer att behövas i 

station. Man ser över den befintliga utrustningen hos stationen och vad som 

kommer att behöva köpas till för den specifika stationen. I detta steg ser man 

även över vilka arbeten och moment som kommer att behöva genomföras, 

samt hur lång tid projektet kommer att ta.  

Man får med hjälp utav att genomföra detta steg noggrant, en god överblick 

för hur projektet kommer att se ut och en mycket god grund för projektet, se 

riskanalys i Bilagor (Bilaga 4). Genomförs detta på ett bra sätt så kan man 

spara in mycket tid och pengar. 

Väljer man bort detta steg så anser jag att man tar en risk vad det gäller 

oväntade händelser som man med hjälp utav inventeringssteget hade 

förebyggt. Skulle man exempelvis under projektets gång inse att något fattas 

för att kunna genomföra montage, så kan detta bli en extra tidsåtgång då 

något material kan behöva beställas hem som i sin tur medför en extra 

kostnad. 

Jag anser att en noggrann inventering är att föredra då det lägger en god 

grund och överblick för hur projektet skall genomföras och vilka kostnader 

och tidsåtgång som projektet kommer att innefatta. 
 

5.3.3 Pre-SAT 

En pre-SAT är det steg i processen där man innan montage utav ny 

utrustning kollar upp kringliggande anslutningar och kabeldragningar som 
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skall användas för den nya enheten. Detta innebär att man kontrollerar 

kommunikationen med överordnat SCADA-system i stationen.  

Har man genomfört detta test och har koll på kommunikationen där RTU:n 

skall kopplas upp så underlättar detta väldigt mycket om något skulle vara 

fel vid uppstart av RTU, se riskanalys i Bilagor (Bilaga 5). Om RTU:n efter 

pre-SAT där fjärrkommunikationen testats inte skulle fungera som tänkt så 

har underlättas felsökningen då kommunikationen redan är testad.  

Genom att man får en så pass bra koll på att kommunikationen med SCADA 

fungerar, så anser jag att detta är något man borde genomföra. Dels för att 

det är väldigt behjälpligt och förebyggande för fel samt att det inte är något 

som tar upp så mycket av varken tid eller pengar och tar inte upp någon 

större tidsåtgång i det stora hela. Om man väljer bort pre-SAT och något 

skulle visa sig vara fel vid idrifttagning så är det entreprenören som bär 

ansvaret om inget annat är sagt. 
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6 Diskussion 
 

I diskussionsdelen kommer jag att lyfta fram mina tankar och funderingar. 

Jag kommer dels att reflektera över de bästa tillvägagångssätten och vad 

som kan göras bättre i de bägge projekten utifrån mitt perspektiv, men även 

vad som kan göras bättre eller behandlas på ett djupare plan för att 

komplettera och vidareutveckla denna rapport. 
 

6.1 Projektgrupp 

Utifrån de studier och analyser som jag genomfört i detta arbete, så anser jag 

att en bra projektgrupp består av beställaren utav arbetet och en enskild 

entreprenör som utför arbetet i processen. Detta för att få en god 

kommunikation mellan beställare och entreprenör men även begränsa sig 

från att ha för många olika parter i gruppen. 

Jag anser att en god kommunikation mellan parterna i projektgruppen är 

grundläggande för att uppnå en stabil och säker process. Det tycker jag att 

man har om man enbart använder sig utav en entreprenör för att förebygga 

frågeställningar och diskussioner som uppstår när flera parter är inblandade i 

ett projekt. När flera parter är inblandade uppstår gärna frågor som ”vem gör 

vad?” och ”varför är inte detta genomfört ännu?”, som bidrar till en mindre 

stabil process och tidsåtgång. 

Även kommunikationen mellan projektgrupp, styrgrupp och företagsledning 

är väldigt viktig för att bidra till en god struktur och ett jämnt flöde i 

processen. Kommunikationen mellan företagsledningen och projektgruppen 

anser jag vara viktig då företagsledningen tar det slutgiltiga beslutet om ett 

projekt skall genomföras eller ej. Har det då varit problem med 

kommunikationen mellan dessa parter, så kan det mycket väl uppstå 

frågetecken som i sin tur kan bidra till att projektet läggs ned. 

Man bör enligt min mening ha en ständigt uppdaterad organisation, där alla 

olika parter kan finna svar till vad projektet innefattar, samt hur man tänker 

gå tillväga och hur resultaten ser ut.  
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6.2 Processflöde 

Efter att ha studerat och analyserat innebörden av att hoppa över diverse steg 

i processflödet, så anser jag att man om möjligt skall använda sig utav 

samtliga steg för att nå en så säker och stabil process som möjligt. Jag anser 

att alla de steg som analyserats dvs Inventering, FAT och pre-SAT skall 

finnas med i processen. 

Detta grundar jag i att funktionssäkerheten i ett projekt som dessa bör ha en 

hög prioritet för att i sin tur kunna bidra till en avbrottsfri och jämn process. 

Vad det gäller kostnaderna som tillkommer för att utföra alla dessa steg i 

processen, så anser jag att dessa kostnader är godtagbara med tanke på vad 

ett projekt som dessa kostar att genomföra. Dessutom så tror jag att de 

kostnader som kan uppstå vid problem om man inte genomfört ett utav 

stegen, kan bidra till mycket höga kostnader och tidsåtgång. 

Jag anser att inventeringssteget är viktigt att genomföra då det lägger 

grunden för projektet och man kan med hjälp utav ha genomfört detta steg 

noggrant lägga upp en god projektplan för projektet. Genomförs detta steg så 

förebygger man även onödig tidsåtgång som kan tillkomma, då man 

exempelvis saknar material som kunde upptäckts i detta steg. 

 

Då jag anser att funktionalitet och säkerhet är något som bör ha högsta 

prioritet i elkraftsbranschen så tycker inte jag att tester kan bli överflödiga. 

Jag tycker att FAT, pre-SAT och SAT bör finnas med i projekt som dessa 

för att lägga grunden för en god funktionssäkerhet och sparad tidsåtgång, 

som kan uppkomma om tester inte genomförs. 

 

6.3 Omvärldsanalys 

En intressant vidareutveckling av processjämförelsen som gjorts i detta 

arbete, hade varit att genomföra en så kallad omvärldsanalys. Detta för att 

studera hur man går tillväga i liknande projekt runt om i världen och på så 

sätt finna punkter som kan bidra till en än mer optimerad process. 

Jag tänker mig att man i en omvärldsanalys dels kan jämföra flera projekt på 

samma sätt som jag gjort i detta projekt men även gå in djupare på de nya 

kommunikationsprotokoll som blir allt vanligare i branschen.  

Det jag syftar på är IEC61850 [14] protokollet som används allt mer i 

elkraftsbranschen för att optimera och förbättra kommunikationen i elnätet. 

Protokollet är fortfarande nytt och relativt okänt för en del och därför tycker 

jag att det hade varit mycket intressant att se hur andra projekt med denna 
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kommunikationsstandard ser ut, och vad det finns för några för- och 

nackdelar med de olika kommunikationsstandarderna. 

Givetvis är detta en mycket omfattande punkt, men eftersom detta kan vara 

framtiden så tycker jag att det är mycket relevant att åtminstone studera och 

utvärdera. 

 

6.4 Liknande projekt 

Något som hade varit intressant att undersöka hade varit att kolla på 

liknande installationsprojekt inom branschen och se hur de utförs. Med detta 

menar jag projekt som inte behandlar just kommunikationsutrustning, utan 

andra enhetsbyten i elnätet. 

Det finns många steg som säkert ser helt annorlunda ut, men jag tänker att 

man säkerligen kan finna vissa steg som man kan använda sig av för att 

utveckla och förbättra sitt projekt.  

Processflödet kanske inte är så relevant att undersöka då jag tror att detta 

kan skilja sig väldigt mycket beroende på vad det är för enheter som skall 

behandlas. Men studier kring projektorganisationen tror jag skulle vara 

mycket intressant för att lyfta fram och finna styrkor hos andra projekt som 

kan användas.   

 

6.5 Ekonomi 

För att vidareutveckla och få en djupare förståelse för de ekonomiska 

delarna i projekten så skulle man kunna komplettera mitt arbete med en 

ekonomisk undersökning.  

Då jag varken haft tid eller någon djupare förkunskap inom området så har 

jag ej hunnit genomföra några ekonomiska utredningar i mitt projekt. Jag 

tror att detta kan vara ett mycket bra och viktigt komplement till mitt arbete 

för att få en mer omfattande jämförelse. 

De ekonomiska bitar som jag hade tyckt vara intressant att undersöka hade 

varit att dels kolla på inverkan beroende på hur man utför projekten och med 

hjälp utav riskanalyserna jag gjort, undersöka de ekonomiska riskerna man 

tar när man väljer bort olika steg i utförandet. 
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6.6 Utbildningsmaterial 

Med tanke på hur stort helhetsgrepp jag fått under detta arbete så tror jag att 

denna rapport kan ligga till en god grund för ett framtagande av 

utbildningsmaterial.  

Detta anser jag då min rapport dels beskriver hur en RTU fungerar, men 

även hur processflödet i ett projekt som dessa kan ser ut och hur varje steg i 

processen utförs. 

Rapporten innehåller en övergripande förståelse för hur RTU:er är 

uppbyggda och vad de har för funktioner internt i enheten, men även hur 

RTU:er fungerar och vad de fyller för funktion i elnätet. 

Den senare och större delen av rapporten behandlar 

organisationsuppbyggnaden och utförandet i processen. Jag tror att detta kan 

ge en god första och övergripande bild över hur man går tillväga i ett projekt 

som dessa.  
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7 Slutsats 

Utifrån att ha studerat resultaten i mina analyser, har jag kommit fram till 

vad jag tycker är en optimal organisationsuppbyggnad. 

Organisationsuppbyggnaden behandlar projektgruppen och processflödet 

som beskrivs i underrubrik nedan. 

En god och grundlig enhetsbeskrivning av vad en RTU är har tagits fram 

och beskrivits på ett relativt enkelt och förståeligt sätt. 

7.1 Enhetsbeskrivning 

I min enhetsbeskrivning har jag uppnått de mål som jag satt upp för detta 

arbete. Målet med denna del av arbetet var att på ett så förståeligt sätt som 

möjligt, beskriva enhetens uppbyggnad och funktion så att de med mindre 

kunskap inom området skall kunna förstå vad en RTU är. 

Materialet som tagits fram beskriver RTU:ns interna funktioner, samt vilka 

allmänna krav som måste uppfyllas på denna typ utav 

fjärrkommunikationsutrustning. 

Även dess funktion i det svenska elnätet och hur data överförs har beskrivits.  

På ett begripligt sätt har jag beskrivit hur kommunikationen mellan elnätets 

olika delar fungerar och hur man via fjärrstyrning kan styra och avläsa 

mätvärden, indikeringar och utföra manövrar på utrustning i station. 

Jag har lyckats sammanställa en god och grundlig enhetsbeskrivning, som 

beskriver vad en RTU är och hur med fungerar i det svenska elnätet. 
 

7.2 Organisationsuppbyggnad 

Med hjälp utav de analysmetoder som jag har använt mig av i mitt arbete, så 

har jag kommit fram till en organisationsuppbyggnad som jag anser vara 

optimerad, baserad på studier utav RACE (Vattenfall) och KOBRA (E.ON). 

Genom studier och intervjuer har jag själv bildat mig en uppfattning av hur 

man i dagsläget utför och tidigare utfört de två projekten, och utifrån min 

uppfattning och analyser resonerat mig fram till de tillvägagångssätt som jag 

anser vara de bästa. 

Jag anser att en projektgrupp i ett projekt som dessa bör bestå utav 

beställare, samt enbart en entreprenör som utför samtliga steg i processen. 

Detta baserar jag på mina analyser som gjorts i arbetet, och mina 

funderingar som presenterades i diskussionsdelen. 

Då jag anser att man i elkraftsbranschen bör ha en mycket hög prioritet på 

kvalitetssäkring och funktionssäkerhet hos sina enheter ute i elnätet, så 
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tycker jag att diverse tester inte kan bli överflödiga. Därmed så tycker jag att 

samtliga tester, FAT-test, pre-SAT och SAT bör finnas med för att garantera 

att enheterna fungerar som de skall vid installation i station. Detta tror jag 

bidrar till sparad tid och sparade pengar som kan uppstå vid problem om 

tester inte genomförts. 

Dessa tester är bara delar utav hela projektutförandena, men de bidrar till 

goda resultat i slutändan och förebygger extra tidsåtgång och kostnader. 

Även inventeringssteget ser jag som mycket nödvändigt då det lägger 

grunden för projektet. Har man genomfört inventeringssteget noggrant så 

kan man bespara sig mycket tid och pengar genom en god förplanering.  
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