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Sammanfattning 

I den här rapporten behandlas tekniska system och administrativa funktioner som behövs 

för övervakning och styrning av elanläggningen för en elväg. Syftet med rapporten är att 

den ska vara ett underlag för kommande beslut och tekniska anläggningsstyrande 

dokument, TRVINFRA. I TRVINFRA kommer kraven på funktion och teknisk lösning som ska 

gälla för byggd anläggning att finnas. 

Utredningens slutsats är att det behövs ett system som klarar operativ driftövervakning av 

ett geografiskt stort distributionsnät med ett stort antal anläggningar. Den typen av system 

och driftövervakning finns på Trafikverket idag för kraftförsörjningen av järnvägstrafiken. 

Att integrera samma typ av ”High end”-system i systemarkitekturen för väganläggningen 

bedöms av utredningen att vara den bästa lösningen långsiktigt. Under utredningens gång 

har avstämningsmöten hållits med cUHvä och cUHte. Det har då bestämts att strategin blir 

att testa och utvärdera den typ av system som utredningen rekommenderar i den 

planerade ”pilot-/etapp 1” av elväg som ska upphandlas år 2021 och vara i drift år 2023.   

I det korta perspektivet – för de fortsatta utvecklade testerna av elväg med ”pilot-/etapp 1-

sträcka” – finns alternativet att använda det befintliga systemet (GELD/PSI). Det skulle bli 

billigare. Då skulle testen i ”pilot-/etapp 1” fortfarande göras fullt ut av 

elanläggningsövervakningssystemet för elvägen. Avvikelsen från komplett test blir då att 

systemets integrering i väganläggningens systemarkitektur inte blir testat i 

”pilot-/etapp 1”. 

En fortsatt utredning gällande organisation behöver utföras där man tittar på 

organisationen för förvaltning av systemet, trafikövervakning/anläggningsövervakning, 

eldriftledning samt utbildning av operatörer.  
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1. Inledning 

Trafikverket har fått i uppgift att undersöka och stödja vad ett eventuellt införande av 

elvägar skulle innebära för vägtransportsystemet och för reduktionsmål gällande CO2. Den 

här rapporten gäller styrningen och övervakningen av elvägens elanläggning och är i den 

delen en fortsättning av rapporten UHte 18-143 ”Elvägspilot, Gränssnitt, Tekniska, 

funktionella, styr och övervakning”. 

Bakgrunden till ämnet är att ett införande av elvägar på statens vägar (förvaltade av 

Trafikverket) oavsett affärsmodell innebär att Trafikverket behöver ha en övervakning och 

styrning i någon grad av elvägen. Detta eftersom en elväg är en del av vägtransportsystemet 

som Trafikverket ansvarar för och att eventuella störningar i elvägen riskerar att påverka 

övriga delar av vägtransportsystemet. Ett minimum av övervakning är att NTS (Nationellt 

Trafikledningssystem)– som är Trafikledning vägs centrala styr och övervakningssystem – 

och dess funktion ”beslutsstöd”, ska ha övervakning av elvägen för att styra och leda trafiken 

enligt beslut i TRV 2019:42090. Beroende på vilka roller och ansvar som Trafikverket får i 

övrigt vid införande av elvägar så tillkommer krav på möjlighet till övervakning och styrning 

av elvägens elanläggning.  

Hösten år 2018 när UHte 18-143 skrevs var det helt öppet vem eller vilka – statligt eller 

privat – som skulle förvalta och driva ett elvägssystem (ERS, electric road system). I nuläget 

är Trafikverkets tolkning av uppdragsgivaren att staten genom Trafikverket sannolikt 

kommer att äga och förvalta elvägsanläggningen på en statlig elväg. I figur 1 är det 

anläggningen från gränssnittet G3 till och med gränssnittet till fordonet på vägen. 

 

Figur 1. 
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När det gäller elnätet längs vägen mellan gränssnitten G2 och G3 så är det inte sagt vem som 

skulle äga och förvalta det. Staten/Trafikverket, innehavaren av områdeskoncessionen eller 

annan aktör. (Om transformatorerna vid nätstationerna kommer att höra till nätstationerna 

eller matningsstationerna vet vi inte idag.) 

Syftet med den här rapporten är att beskriva vilken styrning och övervakning som bedöms 

behövas för ett framtida omfattande elvägsnät i Sverige. Den ska också vara ett underlag för 

att ta fram de tekniska anläggningsstyrande dokumenten TRVINFRA som beskriver vilka 

krav på funktion och teknisk lösning som ska gälla för byggd anläggning. 

Målgruppen för rapporten är: 

1. Beslutsfattaren för teknisk anläggningsstyrning i valet av el-SCADA för 

elanläggningen som beskrivs i avsnitt 6.2. 

2. Tekniska specialisterna, handläggare m.fl. som ska ta fram de anläggningsstyrande 

dokumenten TRVINFRA. 

Rapporten beskriver också vilka tekniska system som Trafikverket använder idag för 

övervakning och styrning av väg- och järnvägsinfrastruktur – med fokus mot användningen 

för styrning och övervakning av elanläggningar. Målet är att beskriva hur övervakningen och 

styrningen av elväg effektivast åstadkoms med beaktande av möjligheter och begränsningar 

som finns med användning av de befintliga systemen. 

Rapportens disposition av texten är i stort att  

 först beskriva förutsättningar som finns  

 för att sedan gå över till en nulägesbeskrivning,  

 följt av analys och formulering av krav på övervakningen och styrningen av 

elanläggningen för en elväg – från fysiska elanläggningen till den överordnade 

platsen för övervakningen och styrningen av elvägen. 

Matningen av eventuella elvägar kommer att tas alternativt från det allmänna lokal- eller 

regionnätet. Elvägsanläggningen på vägen, som matar/laddar fordon under färd, kommer 

sannolikt att matas varje 1-3 km av en matningsstation (som kan vara en 

strömriktaranläggning för omvandling AC 50 Hz 10-30 kV till DC 1500 V). För att 

kostnadseffektivt få fram matningen till matningsstationerna blir det sannolikt nödvändigt 

att etablera ett nytt elnät längs stora delar av elvägen. Alternativet är att för varje 

matningsstation bygga separat anslutning till det befintliga allmänna lokal- eller regionnätet 

– som kan finnas nära eller längre från vägen och matningsstationen. 

Elnätet längs vägen kan också komma att kunna användas för:  

 stationär matning (”laddstolpar”) av fordon i anslutning till matningsstationerna 

eller vid separata platser för detta 

 kraftförsörjning av väginfrastrukturanläggningar som t.ex. belysning. 
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2. Termer och definitioner samt förkortningar 

Term Definition Referens 

Anläggnings-

övervakning 

Övervaka anläggning: 

Övergripande begrepp. 

Operativ anläggningsövervakning: 

Övervakning i 24/7-verksamheten, d.v.s. 

incident- och avvikelsehantering. 

Anläggningsövervakning i TL:s 

arbetsordning: 

Den operativa anläggningsövervakningen 

sätter igång felavhjälpningen (Genomföra 

åtgärd), följer den och rapporterar när 

anläggningen är återställd. 

Med övervaka anläggning menar vi även 

engelskans Condition monitoring:  

Condition monitoring (or, colloquially, CM) 

is the process of monitoring a parameter of 

condition in machinery (vibration, 

temperature etc.), in order to identify a 

significant change which is indicative of a 

developing fault. It is a major component of 

predictive maintenance. 

Projektet Strategi och 

grund för övervakning 

av anläggning i TrV. 

COTS Commercial-off-the-shelf: 

Standardprogram/-produkt. 

 

DSK Drift- och säkerhetskoordinator (även kallad 

SAMO för samordningsansvarig). Ansvarar 

för att övergripande organisera, samordna 

och planera Trafikverkets verksamhet som 

ska genomföras på alla komplexa 

väganläggningar. 

 

Drifttekniker 

(DT) 

Rollen drifttekniker för väg respektive 

järnväg utför anläggningsövervakning och 

hantering av avvikelser och risker i 

Trafikverkets väg-  respektive 

järnvägsanläggningar ur ett 

säkerhetsmässigt och trafikalt perspektiv. 
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Term Definition Referens 

Eldriftingenjör 

(EDI) 

Tjänstgör på Produktionsplats El. 

Eldriftingenjör övervakar och styr 

elkraftanläggningar  

[TDOK 2013:0275] 

Eldriftledare  

 

Person som under arbetet ansvarar för den 

elektriska anläggningens säkra skötsel. 

SS-EN 50110-1,    

utgåva 3 

Eldriftledning Eldriftledning är den funktion som ansvarar 

för krafttillgång. 

Nationell eldriftledning ansvarar för kontroll 

och distribution av elkraft samt hantering av 

avvikelser i elkraftförsörjning och 

infrastruktur för elkraftförsörjning samt 

hantering av driftorder. 

På produktionsplats El omfattar 

verksamheten kontroll och distribution av 

elkraft samt hantering av avvikelser i 

elkraftförsörjning och infrastruktur för 

elkraftförsörjning samt hantering av 

driftorder.  

Roller: 

Eldriftingenjör, Vakthavande Ingenjör, 

Eldriftplanerare 

TDOK 2013:0573  

TL-0 Definitioner och 

begrepp 

Eldriftplanerare Person som hanterar inkommen 

arbetsbegäran och upprättar, granskar samt 

distribuerar upprättad driftorder 

 

elväg Med elväg avses väg som kompletterats med 

en elektrisk anläggning avsedd för överföring 

av elektrisk energi till fordon under färd. 

Förordning om ändring 

i elsäkerhetsförord-

ningen (2017:218). 

SFS-nummer: 

2018:1849 

GELD Gemensamt eldriftledningssystem 

som idag använder en SCADA-lösning från 

PSI. 

 

ITS Förkortning av intelligenta transportsystem.  

NSÖ Nationellt styr och övervakningssystem för 

väganläggningar 
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Term Definition Referens 

NTS Nationellt Trafikledningsstöd. 

System/operatörsstöd för vägtrafikledning 

och väganläggningsövervakning. 

TDOK 2019:0316 

KRAV Integration NTS 

OT-arkitektur OT (Operationell Teknik).  

OT = Är maskinvara och programvara som 

upptäcker eller orsakar förändring genom 

direkt övervakning och / eller kontroll av 

fysiska enheter, processer och händelser i 

företagets produktionsutrustning. 

Gartner 

SCADA SCADA (Supervisory Control And Data 

Acquisition)  

Applikation med stöd/verktyg för 

visualisering av industriella processer via 

vilken sedan processer, anläggningar eller 

komponenter kan styras och övervakas i 

realtid. Kommunicerar med PLC, RTU etc 

som sköter styrningen/ övervakningen 

närmast anläggningen/processen. 

Wikipedia 

Smart väg Under utarbetande. Nedan status 200113 som 

diskuteras på Skypemöte 11/2, 14.30-16.00. 

smart väg 

väg med infrastruktur som möjliggör 

kommunikation dels mellan infrastruktur och 

fordon (I2V), dels mellan fordon och allt (V2X), 

och från vilken en trafikledningsfunktion i realtid 

kan inhämta information för effektiv övervakning 

och styrning av trafiken och vägens tillstånd och 

funktioner, allt i syfte att höja säkerheten, öka 

effektivisera genomströmningen, släppa fram 

utryckningsfordon och förbättra 

återhämtningsförmåga efter störning 

Kommentar: Smart väg är ett ungt begrepp. 

Exempel på utrustning och funktioner som nämns 

i samband med smarta vägar är 

övervakningskameror, variabla 

meddelandeskyltar, magneter som autonoma 

fordon kan följa, interaktiv belysning som tänds 

när fordon närmar sig, lysande vägmarkeringar 

som laddas upp av solenergi, sensorer som samlar 

data om vägens tillstånd och avisningsutrustning 

för broar och vägar. 
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Term Definition Referens 

TGM Tekniskt godkänt material  

3. Metod 

Arbetet med den här rapporten har gjorts genom att samla experter inom Trafikverket för 

system för övervakning och styrning av väg- respektive järnvägsanläggningar i en 

arbetsgrupp. Syftet med det har varit att utnyttja kompetenser och beskriva tekniska system 

som finns inom de traditionella områdena väg och järnväg inom Trafikverket nu när ett nytt 

system ERS är aktuellt att införas.  

Information om befintliga system för övervakning och styrning inom Trafikverket har 

inhämtats och sammanställts. Befintliga regelverk som Trafikverket har inom området har 

beaktats i analysarbetet.  

Analysen har gjorts utifrån det sammanställda materialet av nuläget när det gäller system 

och krav. Livscykelkostnaderna för system och förvaltning har översiktligt bedömts för olika 

alternativ.  

I arbetsgruppen har följande personer deltagit: Starkbeck Anders, UHvätb; Dicander Lars, 

IKTjg; Broström Lars, UHtö; Lars Gräsberg, xmentor/IKTjg; Bülund Anders UHtes. Utöver 

det har personer inom elsäkerhet och elmiljö bidragit till rapportens innehåll. Inom området 

säkerhetsskydd har Per Backlund, Gdkssä, konsulterats. 

4. Affärsmodeller 

Om elvägar ska installeras på statliga vägar så är en av alla frågorna vilken affärsmodell som 

bör gälla. Inom elvägsprogrammet har den frågan granskats och utreds i samverkan med 

olika intressenter. I slutet på år 2019 har tre olika rapporter publicerats på Trafikverkets 

hemsida. Arbetet fortsätter år 2020 med att: 

 analysera den företagsekonomiska kalkylmodellen – med alternativa 

elektrifieringsstrategier 

 applicera affärsmodellarbetet på respektive region i testfasen (tidigare kallad pilot) 

 fortsätta analysera betalningsmodeller 

 jobba i Tysk-svenska forskningssamarbetet – affärsmodeller och korridoren 

Hamburg – Helsingborg 

Nästa rapport kommer i juni 2020. 

I mars 2020 är ingenting fastställt när det gäller elvägar utöver elvägsprogrammets uppdrag 

att utreda förutsättningarna för elvägar. I det arbetet ingår kunskapsinhämtning via 

demonstrationsanläggningar och pilot-/etapp 1-anläggningar.  

När det gäller elanläggningen på en statlig elväg så ser det dock i mars 2020 ut som att 

staten genom Trafikverket sannolikt kommer att äga och förvalta den. (I figur 1 är det 

anläggningen från gränssnittet G3 till och med gränssnittet till fordonet på vägen.) 

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/aktuell-forskning/transport-pa-vag/elvagar--ett-komplement-i-morgondagens-transportsystem/
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5. Förutsättningar och avgränsningar 

Den här rapporten och arbetet med den har avgränsats till övervakningen och styrningen av 
elanläggningen för en elväg inkluderande dess gränssnitt till trafikledningens system för 
övervakning av vägen. Övrig eventuell övervakning och styrning som kan bli aktuell på 
grund av elvägen med hänsyn till trafiksäkerhet – eller andra nya funktioner som framtidens 
”smarta väg” kan komma att ha – har inte tagits med i det här arbetet utöver ett kort 
omnämnande i avsnitt 13.  
 
Det bör alltså observeras att hela hanteringen av vägen och trafiken inte 
genomlyses i den här rapporten. Det är ett arbete som återstår att göra för 
Trafikverket. Detta inkluderar den totala hanteringen och upplägget av drift, 
underhåll, trafik och driftledning.  
 
Inga beslut finns på krav för funktion eller lösning gällande elvägar när den här rapporten 
skrivs. En del antaganden görs i rapporten utifrån kunskap och erfarenheter som finns inom 
programmet elvägar och i övrigt på Trafikverket. 
 
Ett antagande är att en elväg ska kunna ha trafik dygnets alla timmar som ska kunna 
använda elvägens laddningsmöjlighet. 
 
Affärsmodeller studeras i andra arbeten än den här rapporten. 
 
Inget val av ERS-lösning är gjort ännu. Behovet av övervakning och styrning är i stort 
oavhängigt valet av ERS-lösning. 
 
Tidplanen i programmet elvägar ser ut ungefär enligt nedan – där datumet för i drift kanske 
är det säkraste: 
Milstolpar projektet är styrt av:   

 Val av ERS-teknik för etapp 1 med beslutspunkt preliminärt september 2020 

 Förfrågningsunderlaget för etapp 1 som tas fram med start i oktober 2020 

 Förfrågan som går ut i april 2021. 

 Upphandling april 2021 – juni 2021. 

 Byggnation klar september 2022. 

 Etapp 1 i drift januari 2023.  
 
Målet och syftet med Etapp 1 är att testa hela konceptet elväg med den 
funktionalitet och de lösningar som bedöms vara aktuella vid ett tänkt nästa 
steg med beslut om bred utrullning av elvägar på statens vägar.   
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6. Vad ska övervakas och styras? 

6.1. Processen som det gäller 

Det som ska övervakas och styras är ett nät för eldistribution på allmänna vägar. Själva 

elanläggningens funktion och dess krav på övervakningen och styrningen påminner mycket 

om densamma inom järnvägsområdet – förutom att järnvägsområdet är förbjuden plats för 

allmänheten men inte vägen. 

Det handlar om att sköta den operativa driften av elvägens kraftförsörjningsanläggning 

under det normala driftläget och inte minst under störningar och akuta situationer. I det 

normala driftläget ska övervakningen vara proaktiv när det gäller säkerhet och funktion. Vid 

störningar och akuta situationer ska den operativa övervakningsfunktionen omgående agera 

för att minimera elsäkerhetsrisker och trafikstörningar. Med omgående menas att åtgärder 

ska genomföras inom sekunder och inte minuter.  

Till den proaktiva övervakningen och styrningen under normal drift hör att följa driften för 

att se om den är i rätt läge eller på väg mot någon typ av störning. Till det hör också att 

planera för underhållsarbeten och att se till att inkopplad inmatningseffekt1 är den som 

behövs men inte mer. Det senare för att utnyttja installerad effekt så kostnadseffektivt som 

möjligt och för att hålla ner elenergiförlusterna i systemet. 

Exempel på störningar och akuta situationer är fel i anläggningen som hindrar trafiken att 

komma fram eller att kunna ladda under färd. Det kan också vara elsäkerhetsfara på grund 

av personer som agerar olämpligt eller farligt i förhållande till elanläggningen. När det gäller 

störningar och fel i anläggningen så är bedömningen att ERS-lösningar med konduktiva 

energimottagare (strömavtagare) sannolikt har jämförelsevis fler störningar än fasta laster i 

det allmänna elnätet. (Baserat på erfarenheter från järnvägen.) 

När en akut situation uppstår – speciellt om den äventyrar elsäkerheten – så ska den 

operativa driften omgående vidta lämpliga åtgärder. Det kan vara att koppla ifrån 

matningen till större eller mindre delar av kraftförsörjningen och att göra lämpliga 

sektioneringar i matningen. Efter att störningen är hanterad ska nätet och matningen 

återställas av eldriftingenjören. 

Det finns alltså en skillnad mellan den aktuella typen av last och de flesta lasterna i det 

allmänna elnätet. Belastningen på elvägen utgörs av laster som rör sig i förhållande till 

elnätet som de matas ifrån och dessutom är de elektriska belastningar som kraftigt varierar i 

tiden. Samma situation har vi på elektrifierad järnväg. Det finns många speciella egenskaper 

som följer av detta. En del av dem påverkar kraven på övervakningen och styrningen av 

elanläggningen. Antalet händelser och kopplingar är avsevärt fler i den här typen av 

kraftförsörjningssystem än i det allmänna nätet. Där är belastningen mycket mindre 

varierande och antalet kopplingar jämförelsevis mycket färre än vid järnvägen och vad som 

kan förväntas för en elväg. Detta, tillsammans med omfattningen av 

kraftförsörjningssystemet för elvägen i antalet anläggningar, gör att verksamhetskraven på 

systemet för övervakning och styrning skiljer sig från mer statiska laster som t.ex. 

                                                           
1 Installerad inmatningseffekt i en matningsstation kan i vissa ERS-lösningar bestå av flera enheter.  
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elanläggningar i vägtunnlar eller öppningsbara broar. Den skillnaden påverkar också kraven 

på ett SCADA-system för elvägar jämfört med ett för tunnel- eller broanläggningar. 

Beroende på vilken ERS-teknik som väljs för elvägen så finns det skillnader på exakt vad 

som ska övervakas och styrs. Alla elvägslösningarna har samma beroende till elnätet längs 

vägen som kraftförsörjer matningsstationerna. Däremot påverkar en störning i 

elanläggningen på vägen omgivningen olika mellan lösningarna. För 

luftkontaktledningslösningen kan en störning initialt påverka hela sträckan mellan två 

inmatningar. För övriga lösningar kan störningen sannolikt vara begränsad till kortare 

sträckor.   

6.2. Omfattning  

Alla anläggningarna i figur 9 ska övervakas och styras.  

 

Figur 9 

Det innebär: 

 alla anslutningar till det allmänna elnätet (vid G1 i figur 9) 

 elnätet längs vägen med tillhörande nätstationer 

 all matningsstationerna 

 och elanläggningen på vägen via aktuell matningsstation 

Om tjänsten elväg ska fungera för användarna så måste tillgängligheten till utlovad 

möjlighet till laddning under färd på elvägen vara hög. Det innebär att det är viktigt att ha 

ett övergripande funktionellt systemperspektiv på elvägssträckorna. Elvägens elanläggning 

bör ses som ett försörjningssystem som ska övervakas och styras samordnat. För valet av el-
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SCADA-lösning innebär det att övervakningen och styrningen av hela elvägsnätets 

elanläggning helst bör göras från en el-SCADA. 

Omfattningen på det här elnätet kan bli avsevärd. För att en etablering av elvägar ska bli 

intressant för användare behöver den ha en tillräcklig omfattning. Ett scenario är att det 

behövs cirka 300 mil elväg i Sverige för det.  

Hur stor del av elvägssträckorna som ska erbjuda laddning under färd vet vi inte idag. För 

de olika elvägslösningarna som studeras nu finns olika idéer om vad som behövs. Upp till 

80 % av sträckan kan bli aktuellt.  

Ovanstående innebär att elanläggningen som ska övervakas och styras kommer att ha en 

utsträckning på hundratals mil. Matningsstationerna med tillhörande nätstationer kommer 

att finnas varje 1-3 km. Om det är cirka 1,5 km mellan varje inmatningspunkt med 

matningsstation och tillhörande nätstationer så innebär det storleksordningen 1600 

matningsstationer och 1600 nätstationer – eller 1600 anläggningsplatser. Alla dessa ska ha 

övervakning och styrning som ett system. Till det kommer det styrning och övervakning av 

kopplingsutrustning på vägen mellan inmatningarna. 

Elnätet som ska övervakas och styras är ett stort eldistributionsnät som är geografiskt spritt. 

Det som ska övervakas och styras i matningsstationerna och nätstationerna är bland annat 

hög- och lågspänningsställverk med tillhörande kopplingsapparater och skydd, strömriktare 

för matningen av fordonen på vägen och elanläggningen på själva vägen. 

Mängden data från dessa 1600 anläggningsplatser handlar om 350 signaler per 

anläggningsplats som totalt innebär 600 000 signaler och 48 000 mätvärden med lite 

reserv. Om det jämförs med mängden data för övervakningen och styrningen av 

kraftförsörjningen för järnvägen – som har 150 000 signaler och 8000 mätvärden/s – så 

har elvägen en cirka 4 gånger större signalmängd och 6 gånger större mätvärdesmängd än 

dagens järnväg. Prestandakrävande är främst mätvärdesmängden som även ska sparas på 

någon nivå (minut?) för att kunna visa historiska värden. För antal objekt har vi utgått från 

8 brytare per anläggning och inmatning med 3 mätvärden per brytare. Totalt rör det sig då 

om 30 mätvärden per anläggning. Nedanstående är en uppskattning utifrån ERS-lösningen 

med luftkontaktledning. 

Mätvärden 48 000 mätvärden/s 

Manövrar 8 brytare per inmatning. 20 möjliga 

manövrar per anläggning 

Börvärden Kanske ingen. Maximalt 5 stycken per 

anläggning. 

Felsignaler (med dubbelindikering) 120 

Indikeringar (läge), status, felsignaler, larm 180 

 Summa 600 000 signalmängd 
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Förutom mätvärden tillkommer också manövrar av objekt i elvägsanläggningen. Inom 

järnvägen är det cirka 150 000 manövrar per år. Om det blir 150 mil ERS med cirka 1-2 km 

mellan respektive matningsstation så är mängden anläggningar i storleksordningen för 

dagens järnväg. Antalet manövrar i elvägsanläggningen blir därmed sannolikt i paritet med 

järnvägens antal manövrar.  

Ovanstående beskrivning av omfattningen av antalet anläggningar – vid en etablering av 

elvägar – ställer kapacitets- och flexibilitetskrav på det tekniska systemet som ska användas 

för övervakningen och styrningen av elvägens elanläggningar. Det bör vara ett system som 

är avsett för stora kraftsystem – ett så kallat ”high end system”2. Sådana system använder 

Vattenfall, E-ON och andra energi-/kraftbolag liksom Trafikverket för järnvägens 

kraftförsörjningssystem. 

Det kommer att finnas vägarbeten där elanläggningen på elvägen särskilt måste beaktas. För 

att hantera dem används driftorder. Det innebär att det måste finnas ett administrativt 

gränssnitt mellan vägtrafikledningen TC och den operatör som svarar för driften och 

övervakningen av elanläggningen. Om vägtrafikledningen även ska ha information 

(signaler) från elanläggningen måste det även finnas ett tekniskt gränssnitt. Detta innebär 

att om det finns flera operatörer av olika elanläggningar måste det finnas administrativt och 

eventuellt tekniskt gränssnitt för var och en av dem mot vägtrafikledningen. 

En fullt utbyggd nationell elvägsanläggning kommer att med största säkerhet behöva en 

nationell samordning gällande planering och hantering av oplanerade avbrott samt 

kapacitetsutnyttjande. Det behöver definieras vilket systemstöd en sådan samordning 

kräver. En förutsättning för att göra det hanterbart är att administrativa och tekniska 

gränssnitt mot olika operatörer är så standardiserade/likformiga som möjligt. 

6.3. Roller och el-SCADA-n 

I figur 2 nedan visas översiktligt systemet för övervakning och styrning mellan elvägens 

elanläggning (”objekt”) och el-SCADA samt NTS. Kopplat till figuren beskrivs olika roller 

och funktioner som behövs för att dels hantera systemet och dels övervakningen och 

styrningen av elanläggningen för elvägen. 

                                                           
2 High-end; Control systems which work reliably even in extreme network fault situations. 
Effectively supporting network management with fault localization as well as with fast and 
comprehensive service restoration. (Begreppet används i SCADA-världen bl.a. av ABB och PSI.) 

https://www.psienergy.de/en/solutions/network-control/
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Figur 2. 

De blå delarna i figur 2 kan vara utrustning som staten äger och Trafikverket förvaltar men 

det skulle också kunna vara en eller flera externa aktörer som har den. Det som gäller är att 

NTS ska ha övervakning av elvägen för att styra och leda trafiken (kapitel 1). Den 

informationen ska NTS få från en el-SCADA. Kommunikationen mellan NTS och 

el-SCADA-n samt mellan el-SCADA-n och fysisk anläggning är inte preciserad i figur 2. 

Samtidigt är det sannolikt så att det blir statligt ägande, och förvaltning av Trafikverket, av 

nämnda utrustning. (Det är anledningen till att det i anslutning till figur 6 står att logiska 

nätet TRV02 förutses användas mellan el-SCADA-n och elanläggningen.) 

1. Fjärrstyrningsutrustning som sköter kommunikation mellan fysiskt objekt och 

överliggande SCADA med elapplikationer. Fjärrstyrningsutrustningen ska också 

innehålla säkerhetsbarriärer som 1 av n kontroll. Fjärrstyrningsutrustningen kan 

även innehålla viss automation samt ska kunna fungera självständigt vid 

kommunikationsavbrott med överliggande SCADA. 

2. Kommunikationsnät mellan fjärrstyrningsutrustning och SCADA. För 

kommunikationen ska ett protokoll väl lämpat för elkraftanläggningar användas 

vilket i praktiken innebär IEC104 eller IEC 61850. 

3. SCADA med elapplikationer innehåller funktioner för hantering av elnät på ett 

säkert och effektivt sätt. Den ska innehålla topologiska funktioner samt 

säkerhetsbarriärer som förreglingar, arbetsblockader och kvalitetsflaggor. Denna 

SCADA ska även skicka information på ett tekniskt gränssnitt till NTS beslutsstöd. 

4. ”ERS operatör” motsvarar EDI och är den som ska sköta styrning och övervakning 

av elanläggningen på en elväg. Hen ska ha adekvat utbildning för att sköta uppgiften 

– en säker anläggning. Operatören kommer att ha ett administrativt gränssnitt med 

NTS beslutsstöd operatör. Funktionen hör till ”TC”. 
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5. NTS beslutsstödsystem hanterar all vägutrustning som är kopplad till 

Trafikledningscentraler och ska ha information från elanläggningen för att ha en 

överblick på status i anläggningen. NTS (Nationellt Trafikledningssystem) är ett 

beslutsstödsystem och NSÖ är Trafikledning vägs centrala styr- och 

övervakningssystem för öppningsbara broar, tunnlar, miljögivare och andra mindre 

styr- och reglersystem som ligger under NTS.  

6. DSK; För att säkerställa en fungerande helhet under driftskedet behövs en drift- och 

säkerhetskoordinator (även kallad SAMO för samordningsansvarig) som även har 

ett byggherreansvar för BAS-P/U. Drift- och säkerhetskoordinatorn ansvarar för att 

övergripande organisera, samordna och planera Trafikverkets verksamhet som ska 

genomföras på alla komplexa väganläggningar. 

7. Drifttekniker (DT); Rollen drifttekniker för väg respektive järnväg utför 

anläggningsövervakning och hantering av avvikelser och risker i Trafikverkets väg-  

respektive järnvägsanläggningar ur ett säkerhetsmässigt och trafikalt perspektiv. 

Funktionen hör till ”TC” och kan också för väg kallas trafikledare. 

8. För COTS2 är OPC UA (IEC 62541) ett alternativ för kommunikation tycker en del 

men inte andra för underliggande autonoma system (COTS) som endast levererar 

information till överliggande system. För elvägens elanläggning ska även viss 

styrning ske. OPC UA saknar en del mekanismer för säkerhetsbarriärer vid 

manövrar som finns i standarden för t.ex. IEC 104. Detta alternativ är därför inte 

aktuellt för dessa anläggningar. 

Vid utbyggt ERS enligt ovan (150 mil) bedömer vi att det kan behövas: 

 4-5 personer som jobbar med driftordrar.  

 DSK (SAMO) behöver utökas med 2 tjänster.   

 Elvägsövervakningsoperatörer; krävs 7 + 7 (minimum) stycken personer.  

o (Vi räknar här med två TC. Nord/mitt/Öst respektive Väst/Syd.) 

 Drifttekniker; Totalt i dag ca 20 st på öst/väst väg. Med elvägar krävs nog 2 + 2 till.  

 För förvaltning av systemet för övervakning och styrning (24/7/365) krävs 7 

personer. Utöver det 4 personer för förvaltning och utveckling av systemet. 

En rekommendation är att bygga den tekniska anläggningen för piloten utifrån den 

förväntade situationen att Trafikverket ska sköta driften och ha ansvar för den och med 

tekniska lösningar som är standard inom kraftindustrin. Detta möjliggör också ett senare val 

av hur och av vem anläggningen ska övervakas. För gränssnittet fysiskt objekt och 

överliggande SCADA innebär det att standardisera projektering, byggande och installation 
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av RTU:er för elvägens elanläggning på samma sätt som Trafikverket gör för samma typ av 

elkraftanläggningar inom järnvägsområdet. 

För kommunikation mellan anläggning och SCADA ska protokoll som uppfyller 

elkraftbranschens krav användas. IEC 104 eller IEC 61850 uppfyller det kravet.  

7. SCADA-system på marknaden 

Det finns olika typer av SCADA-system på marknaden. Beroende på vilken typ av 
anläggning och process de ska användas till behövs olika funktionaliteter och prestanda. Det 
finns system specialiserade för industrier, för mindre nät och för stora – ofta 
landsomfattande – nät. Det finns också system som är mer generella och ska klara flera 
områden. 
 
När stora nätbolag upphandlar SCADA-system utifrån sina nät och verksamhetskrav så är 
det leverantörernas ”high end”3-system som offereras. 
 
När Trafikverket upphandlade det nuvarande SCADA-systemet för det landsomfattande 
kraftförsörjningssystemet för järnvägen år 2004 så var det ”high end”-systemet Spectrum 
som Siemens erbjöd. Inte ett system avsett för industritillämpning. 
 
Bane NOR upphandlade nytt SCADA-system för cirka 3 år sedan och då blev det Siemens 
Spectrum 4.xx. Inget industri-SCADA-system, typ WinCC OA, offererades heller där av 
Siemens.  

 
 Trafikverket använder ett ”high end”-SCADA från PSI AG Electrical Energy för det 

landsomfattande kraftförsörjningssystemet för järnvägen 
https://www.psi-
incontrol.com/fileadmin/files/downloads/PSI_INCONTROL/PSI_Energy_EE.pdf  

 Bane NOR använder, ”high end”-SCADA från Siemens, Spectrum v4.xx 

 Andra nätägare i Sverige: 
o SVK, high-end SCADA (General Electric XA 21) 
o Vattenfall high-end SCADA (General Electric NMAC) 
o EoN high-end SCADA (ABB Network manager)  

(Är detsamma som Spider som TrV hade förut.) 
o Ellevio high-end SCADA (Siemens Spectrum Power 4) 

 
För väganläggningar använder Trafikverket WinCC OA och arbetsgruppen har utrett det 
SCADA-systemet för den här aktuella tillämpningen. 
 
Under arbetet med den här rapporten har arbetsgruppens experter på Trafikverkets 
processer och tekniska system för övervakning och styrning av väg- och 
järnvägsanläggningar utbytt erfarenheter och kunnande inom området. En del i det har varit 
att komma fram till en beskrivning av processen och dess omfattning över vad som ska 
övervakas och styras samt hur. Den beskrivs nu under avsnitt 6. Främst handlar det om att 
processen kräver en operativ övervakning och styrning av ett stort eldistributionsnät som är 
geografiskt spritt. Inom arbetsgruppen går åsikterna isär gällande de olika systemens 
lämplighet för aktuellt användningsområde. Med anledning av detta kommer även 
alternativet WinCC OA utvärderas i rapporten tillsammans med de andra alternativ som 
finns redovisade. Arbetsgruppen ser dock flest fördelar med att använda PSI/GELD för det 
stundande pilotprojektet. 
 

                                                           
3 High-end; Control systems which work reliably even in extreme network fault situations. 
Effectively supporting network management with fault localization as well as with fast and 
comprehensive service restoration. (Begreppet används i SCADA-världen bl.a. av ABB och PSI.) 

https://www.psi.de/en/psi-energymanagement/products/
https://www.psi-incontrol.com/fileadmin/files/downloads/PSI_INCONTROL/PSI_Energy_EE.pdf
https://www.psi-incontrol.com/fileadmin/files/downloads/PSI_INCONTROL/PSI_Energy_EE.pdf
https://www.psienergy.de/en/solutions/network-control/
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PSI är tydligt specialiserat mot stora eldistributionsnät som är geografiskt 
spridda, samt andra geografiskt spridda infrastrukturnät såsom för gas, 
fjärrvärme och vatten. 
 
För WinCC OA är fokus mot stora automations- och industriprocesser.  
 
Att elvägens kraftförsörjningssystem i ett brett utrullat elvägssystem inte är en 
industrianläggning utan ett stort eldistributionsnät som är geografiskt spritt kan 
konstateras. Det och processbeskrivningen i avsnitt 6.1 innebär att i valet mellan Siemens 
Spectrum och Siemens WinCC OA så synes den första vara den som främst är avsedd av 
Siemens att användas för det stora geografiskt vidsträckta elnätet som är aktuellt för elvägar 
i Sverige. 
 
Arbetsgruppens har kommit fram till att WinCC OA inte är lämpligt att använda för 
elanläggningarna för elvägar, beaktande processen som det gäller (avsnitt 6) och kraven som 
gäller (se efterföljande avsnitt). Det konstateras också att alla kända förvaltare av stora elnät 
inte använder SCADA avsedda för industrianläggningar. De använder SCADA avsedda för 
stora elnät som det som är aktuellt för brett utrullat elvägsnät. 
 
Nedan lite information om Siemens SCADA-lösning WinCC OA för industriautomation och 
två andra SCADA-alternativ från Siemens divisioner ”mobility” respektive energi. 
 

 WinCC OA är en produkt från Siemens industriautomation.  
Se vidare produktspecifikationen: 
"SIMATIC WinCC Open Architecture is designed for applications of large scale and 
high complexity as well as projects with special requirements on system 
prerequisites and customized functionality." 
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/industry-
software/automation-software/scada/simatic-wincc-oa.html  
och 
https://c4b.gss.siemens.com/resources/images/articles/e20001-a650-p810-x-
7600.pdf  
Referenser för WinCC OA återfinns här. De visar på ett antal olika anläggningar 
samt olika typer av anläggningar som exempelvis Hera, Albstadt, Dresdner 
Verkehrsbetriebe , NY Metro, Cern. 
 

 Siemens Sitras RSC (RailSCADA) är en produkt från Siemens Mobility som har 

sin plattform i WinCC OA och är avsedd för övervakning och styrning av 

järnvägselektrifiering 

https://www.mobility.siemens.com/global/en/portfolio/rail/electrification/networ

k-control-for-rail-electrification.html 

Referenser finns här: 

https://static.dc.siemens.com/datapool/industry/automation/Tech-

Art/2016/2016_01_14_Sitras/Ref_Sitras_EN.pdf?HTTPS=REDIR  

Referenserna är projekt i städer ”… Munich City Metro, the Sao Paulo rapid transit 

network and many more.”  

För de korta teststräckorna av elvägsanläggningar (eHighway) i Tyskland används 

SCADA (Siemens Sitras RSC) 

 

 Siemens Spectrum är en produkt från Siemens energidivision som är avsedd för 
övervakning och styrning av stora eldistributionsnät som är geografiskt spridda. Se 
vidare https://new.siemens.com/global/en/products/energy/energy-automation-
and-smart-grid/grid-control.html 
https://new.siemens.com/global/en/products/energy/energy-automation-and-
smart-grid/grid-control/advanced-distribution-management.html 

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/industry-software/automation-software/scada/simatic-wincc-oa.html
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/industry-software/automation-software/scada/simatic-wincc-oa.html
https://c4b.gss.siemens.com/resources/images/articles/e20001-a650-p810-x-7600.pdf
https://c4b.gss.siemens.com/resources/images/articles/e20001-a650-p810-x-7600.pdf
https://arbetsrum.sp.trafikverket.se/sites/20190501051200/home/Elkraftteknik/Forms/Alla%20dokument.aspx?RootFolder=%2Fsites%2F20190501051200%2Fhome%2FElkraftteknik%2FElv%C3%A4gar%2F%C3%96vervakning%20och%20styrning%20elanl%C3%A4ggning%2FRapport%2FBilagor&FolderCTID=0x01200018C2B327469F0142B49A9DE07A0152D6&View=%7BB6C63523%2D9512%2D4240%2DA9BA%2DF01546FEE22A%7D&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence
https://www.mobility.siemens.com/global/en/portfolio/rail/electrification/network-control-for-rail-electrification.html
https://www.mobility.siemens.com/global/en/portfolio/rail/electrification/network-control-for-rail-electrification.html
https://static.dc.siemens.com/datapool/industry/automation/Tech-Art/2016/2016_01_14_Sitras/Ref_Sitras_EN.pdf?HTTPS=REDIR
https://static.dc.siemens.com/datapool/industry/automation/Tech-Art/2016/2016_01_14_Sitras/Ref_Sitras_EN.pdf?HTTPS=REDIR
https://new.siemens.com/global/en/products/energy/energy-automation-and-smart-grid/grid-control.html
https://new.siemens.com/global/en/products/energy/energy-automation-and-smart-grid/grid-control.html
https://new.siemens.com/global/en/products/energy/energy-automation-and-smart-grid/grid-control/advanced-distribution-management.html
https://new.siemens.com/global/en/products/energy/energy-automation-and-smart-grid/grid-control/advanced-distribution-management.html
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8. Anslutning till fysiskt objekt RTU, fjärrdator, 
stationsdator 

8.1. Alternativ 

I figur 2 finns ett funktionsblock ”RTU” (remote terminal unit).  Det är en 
fjärrstyrningsutrustning som sköter kommunikation mellan fysiskt objekt och överliggande 
SCADA med dess elapplikationer. 
 
Det finns alternativ där RTU inte används. 

a) Om stationsdatorn är en standardiserad TGM-dator tillhandahållen av Trafikverket 
så kan den direkt utgöra gränssnittet mot överliggande SCADA. 

b) Om stationsdatorn inte är en standardiserad TGM-dator tillhandahållen av 
Trafikverket så behövs det en TGM-fjärrdator mellan stationsdatorn och 
överliggande SCADA. 

 
RTU-alternativet har länge varit standardalternativet inom kraftförsörjning och anslutning 
till PSI-GELD. I nuläget pågår arbete med att börja tillämpa alternativ a). Inget beslut finns 
ännu om vilken eller vilka anslutningslösning(ar) som det anläggningsstyrande regelverket 
TRVINFRA ska innehålla. Figur 7 nedan visar alternativen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 

Datakommunikation mellan GELD och anläggningen sker normalt på tre olika sätt. 
I samtliga fall kommunicerar GELD-systemet med tekniskt godkänd materiel, TGM.  

1. Med RTU, som antingen via trådgränssnitt och/eller IP-kommunikation styr och 

övervakar anläggningen. 

2. Med Stationsdator, som också styr lokala funktioner. 

3. Med Fjärrdator, som kommunicerar med stationsdator av modell som är levererad 

av projekt.  

(Alt 3 innebär mer arbete ur säkerhetssynpunkt eftersom det kräver en 

säkerhetsskyddad upphandling (SUA) med leverantör samt att det ger ett merarbete 

i förvaltningsskede (hantering av kod, ändringar, felsökning etc.) 

AnläggningAnläggningAnläggning

3
TGM

RTU, Fjärrdator eller Stationsdator/HMI

1 GELD-systemet

1 Stationsdator

1 Ethernet

4 Komm-länk

Symbol Antal Beskrivning

Underrubrik till förklaring

Förklaring

RTU, TGM
Stationsdator/

HMI, TGM
Fjärrdator, TGM

Stationsdator

Central utrustning

Lokal utrustning
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Det är inte ett krav idag inom vårt vägområde att använda TGM. På järnvägsområdet är det 

ett krav för att på ett rimligt sätt möta säkerhetsskyddslagen samt för att kunna ha en 

effektiv förvaltning och felavhjälpning. Detta utifrån den säkerhetskyddsklass som 

elförsörjningen inom järnvägen har. Ett rimligt antagande är att elvägen får liknande klass. 

Se även avsnitt 15.2. 

8.2. RTU 

Det finns ett antal skäl till att använda RTU-er för elanläggningar som – liksom elvägens 
elanläggning – ska övervakas och styras. 
 

 I RTU finns inbyggt stöd för tidstämpling och kvalitetsflaggor (gammalmärkning). 
 

 En RTU konfigureras i stället för att kodas (programmeras) vilket underlättar både 
ändringsarbeten, underhåll och felavhjälpning.  
Detta kommer att bli än viktigare när vi går in i digitaliseringen (med ännu mer 
information från anläggningen). 

 

 Under en byggprocess så är det rationellt att använda RTU-er. Det blir 
kostnadsbesparande. Detta gäller särskilt vid en större anläggningsmassa som för 
järnvägens kraftförsörjning eller den brett utrullade elvägen. (Trafikverket har 
redan en "fabrik" för projektering/byggande/installation/verifiering av RTU-er.) 
 

 Erfarenheten är att det i ett LCC-perspektiv är kostnadsbesparande att använda 
RTU-er. 

 

 Det underlättar förvaltningen av anläggningen. För RTU-er finns redan verktyg 
processer och rutiner inom Trafikverket. 

 

 Utifrån ett kontinuitetsperspektiv för både elvägar och järnvägar är likformighet en 
stor fördel. Vi menar att fördelar som t.ex. kompetensförsörjning och dito inom 
materialförsörjning överväger riskerna p.g.a. likformighet. 

 

 Det finns en stor samordningsvinst att göra i förvaltningen mellan väg och järnväg 
genom gemensam användning av ”TGM”-RTU-er vid projektering, installation, 
felavhjälpning, underhåll, och reinvesteringar. ("TGM" står för tekniskt godkänt 
material.) 

 

 I ett säkerhetsskyddsperspektiv är en standardisering med några alternativa 
”TGM”-RTU-er ett ”måste” för att kunna leva upp till kraven. 

 

 Fjärrstyrningsutrustningen ska också innehålla säkerhetsbarriärer som 1 av n 
kontroll.  

 

 Fjärrstyrningsutrustningen kan även innehålla viss automation samt ska kunna 
fungera självständigt vid kommunikationsavbrott med överliggande SCADA. 

 
Tidigare kunde också en stor geografisk spridning av anläggningen vara ett argument för 
användning av RTU. Med den kunde korrekt tidsstämplade larm med noggrannhet på nivån 
10 millisekunder hållas. Idag är det inte något större problem att få till kommunikation och 
bandbredd så att det går att komma ner på tidstämplingar ute i anläggningarna med ett par 
millisekunders noggrannhet. Bra upplösning behövs för att kunna se vad som skett i 
efterhand vid mycket snabba förlopp. 
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8.3. Fjärrdator, stationsdator och PLC 

Vad är för- och nackdelarna med en lösning där RTU inte används utan kommunikationen 
med SCADA sker direkt från TGM-stationsdator eller via TGM-fjärrdator? 
 
TGM-stationsdatoranvändning innebär en utrustning mindre, RTU-en utgår. Lösningen 
innebär också större kapacitet och flexibilitet i antal parametrar som initialt och allt 
eftersom görs tillgängliga för SCADA från fysiskt objekt. Samtidigt innebär lösningen ett 
större kompetens- och resurskrav på Trafikverket för programmering av stationsdatorer än 
om fjärrdator eller RTU används mellan fysiskt objekt och SCADA. 
 
Användning av icke TGM-stationsdator med fjärrdator mot SCADA innebär att programmen 
i stationsdatorerna blir entreprenörens uppgift att utforma och hålla kompetens på under 
utrustningens livstid. Fjärrdatorn är en TGM-produkt som Trafikverket får hålla 
kompetensen för. Alternativet innebär också mer arbete ur säkerhetssynpunkt eftersom det 
kräver SUA med leverantör samt att det ger ett merarbete i förvaltningsskede (hantering av 
kod, ändringar, felsökning etc.). 

 
PLC kan användas men det är väldigt ovanligt i elkraftbranschen. Anledningen till det är att 
RTU-n är byggd för en geografiskt spridd anläggning med höga krav på datakvalitet och det 
får vi med PLC först med omfattande programmering. 

9. Krav idag på övervakning och styrning m.h.t. 
kraftförsörjning och elsäkerhet 

9.1. Kraftförsörjningsanläggningar inom järnvägsområdet 

Nedan en översiktlig beskrivning över barriärer som Trafikverket använder för att öka 

elsäkerheten för kraftförsörjningsanläggningar inom järnvägsområdet. 

Anläggning 

 1 av n kontroll, för säkerställande av att ingen manöver går till ej valt objekt p.g.a. 

felaktiga kretsar. Gäller frånskiljarstyrning.  

Kommunikationsprotokoll 

 tvåstegsmanöver (check back before execute), det görs ett utval av objektet först och 

sedan när anläggningen är redo skickas en utförandeorder 

 säkerställande av att meddelande kommer fram, kvittens på meddelanden och 

övervakning av sekvensnummer i telegram  

 stöd för kvalitetsflaggor, för att visa om objekt är ogiltigt eller mätning är utanför 

gränser 
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System 

 Elektriska förreglingar (t.ex. vid tillslag mot jord), förreglingar där systemet 

utvärderar det topologiska läget och varnar operatör om hen försöker göra något 

elektriskt olämpligt  

 Arbetsblockering med koder, låsning av objekt med koder som innebär att objektet 

inte kan manövreras utan att låsas upp av operatör. Även säkerställande att det inte 

går att ändra objektet mjukvarumässigt när det finns en arbetsblockad på det  

 Säkerställning av status på objekt presenteras (tillförlitlig, ej tillförlitlig), operatör 

kan se om objektet är tillförlitligt eller inte (gammalmärkning och overflow)  

 Dynamisk färgsättning för att visa spänningssatta områden, arbetsområden, jordade 

områden etc. Det finns en mängd olika färgsättningar för att tydliggöra aktuell 

topologi  

 Nödfrånkoppling (inte klart om det ska finnas för elvägar) 

Personal 

 Kompetenskrav för EDI (som motsvarar ERS-operatör). 

 Det finns en kompetenskravsspecifikation (KKS), KKS EDI, TDOK 2015:0238. 

o Utbildningstiden är 149 dagar. (Den är under omarbetning för att mer ställa 

krav på kompetenserna än på vilka utbildningar man har gått.) 

o KKS EDI refererar till: 

 BV-FS 2000:4 Järnvägsinspektionens föreskrifter om hälsoundersökning 

och hälsotillstånd för personal medarbetsuppgifter av betydelse för 

trafiksäkerheten 

 TSFS 2013:50 Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i 

Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 2000:4) om 

hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter 

av betydelse för trafiksäkerheten 

 TDOK 2010:133 Riktlinje gällande alkohol, narkotika och läkemedel 

 TDOK 2015:0309 Trafikbestämmelser för järnväg (TTJ) 

 TDOK 2015:0101 Kompetens och behörighet, generella regler för 

funktioner med betydelse för säkerheten 

 TDOK 2015:0240 Kompetensstyrning inom VO Trafiklednings operativa 

verksamhet 

 TDOK 2014:0230 Kompetenskrav för operativa 

trafiksäkerhetsfunktioner 

 TDOK 2014:0994 BVF 913 – Kompetenskrav för personal som arbetar på 

och nära Trafikverkets starkströmsanläggningar 

 TDOK 2017:0505 Befattningsbeskrivning Eldriftingenjör 

 TDOK 2018:0068 Examinering av Eldriftingenjör 

 TDOK 2013:0275 Elkraftanläggningar. Anvisningar för eldriftledning. 
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9.2. Kraftförsörjningsanläggningar inom vägområdet 

System 

 Elektriska förreglingar (t.ex. vid tillslag mot jord) 

 Säkerställning av status på objekt presenteras (tillförlitlig, ej tillförlitlig), operatör 

kan se om objektet är tillförlitligt eller inte (gammalmärkning och overflow)  

 Dynamisk färgsättning för att visa spänningssatta områden, arbetsområden, jordade 

områden etc. Det finns en mängd olika färgsättningar för att tydliggöra aktuell 

topologi  

 Nödfrånkoppling (om det ska finnas för elvägar) 

 

Personal 

 Drifttekniker utbildas i ESA för att hantera vägs elkraftanläggningar. 

ESA är EBR:s (elbranschens) elsäkerhetsanvisningar. 

10. Krav kopplat till arbete i väganläggningen 

Det finns flera parametrar som spelar in för att en väganläggning ska klassificeras som 

komplex men grundprincipen är att det är en anläggning som inrymmer en stor mängd 

teknisk utrustning och/eller att de är trafikintensiva. Vi anser att en Elväg tillhör denna 

kategori av väganläggning.  

De komplexa anläggningarna ställer särskilda krav på den som ska utföra arbete i dem. 

Inriktningen för de komplexa väganläggningarna är att de ska vara tillgängliga för 

trafikanterna i så hög utsträckning som möjligt, samtidigt ska erforderliga 

underhållsarbeten kunna genomföras på ett så säkert sätt som möjligt. Enligt den gällande 

kontraktsmålbilden som gäller för komplexa anläggningar så har varje teknikområde en 

egen entreprenör och det är därför många som arbetar i anläggningen samtidigt och detta 

arbete behöver samordnas. Därför tillhandahåller Trafikverket särskilda drift- och 

underhållsavstängningar av anläggningarna. Vid dessa avstängningar utförs alla planerbara 

underhållsåtgärder. Trafikverket är BAS-P (byggarbetsmiljösamordnare för planering och 

projektering) och BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare för utförande) för de komplexa 

väganläggningarna. Det finns en drift och säkerhetskoordinator4 utsedd för varje komplex 

anläggning som har en funktion för samordning av samtliga aktiviteter i anläggningen. 

Samordningsansvarig (SAMO/DSK) ansvarar för att övergripande organisera, samordna och 

planera Trafikverkets verksamhet som ska genomföras i de komplexa anläggningarna samt 

övergripande ansvara för att respektive VO/CF säkerställer sina respektive ansvar genom 

upprättade rutiner och systematisk uppföljning. 

För att få arbeta i anläggningen behöver entreprenören genomgå flera olika steg för att få 

tillträde till anläggningen. De behöver utbildning, certifikat, godkänd arbetsorder samt 

registrering i säkerhetssystem för inpassering. Det finns ett IT-stödsystem; Sivan/ABBA, där 

trafikledare registrerar passager in och ut i anläggningen på uppdrag av drift och 

säkerhetskoordinatorn, och där en kontroll också utförs som säkrar att personen genomgått 

obligatorisk utbildning i Trafikverkets regi. Koordineringen utgår från en anläggningsplan 

som har en fastslagen kalender, men fler avstängningar kan förekomma. 

  
                                                           
4 Drift och säkerhetskoordinator, TDOK 2016:0345 
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11. Dagens system för övervakning av 
elkraftanläggningar för järnväg respektive väg  

11.1. Nationellt styr och övervakningssystem inom järnvägsområdet 

GELD ICS-miljö (industrial control system) för övervakning av elkraftanläggningar 

illustreras i figur 3. 

 

Figur 3 

GELD består principiellt av tre olika delar. 

1. Centrala systemet 

Det centrala systemet är ett ”high end”-SCADA från PSI AG Electrical Energy som 

Trafikverket använder för eldriften av det landsomfattande kraftförsörjningssystemet och 

för anläggningsövervakning. (Se även https://www.psi-

incontrol.com/fileadmin/files/downloads/PSI_INCONTROL/PSI_Energy_EE.pdf.) 

Plattformen är helt skalbar och kan hantera system med stora datamängder. Samma 

plattform används inom kraftförsörjningsområdet bland annat inom järnvägssidan av 

Deutsche Bahn, Prorail (Holland), SBB (Schweiz) och DSB (Danmark). 

Systemet består av drygt 200 servrar som hanterar SCADA-funktionalitet och arbetsplatser 

på 4 operativa platser samt ytterligare tiotalet platser med förvaltningspersonal.  

Behörigheten i GELD-systemet är delad i olika delar. 

https://www.psi.de/en/psi-energymanagement/products/
https://www.psi-incontrol.com/fileadmin/files/downloads/PSI_INCONTROL/PSI_Energy_EE.pdf
https://www.psi-incontrol.com/fileadmin/files/downloads/PSI_INCONTROL/PSI_Energy_EE.pdf
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Personlig behörighet: 

- Process 

o Användare ges behörighet till den process som hen arbetar i. GELD 

innehåller idag processerna Eldrift-, Anläggningsövervakning-, Tunnel-, 

Underhåll- och Informationsprocess 

- Roller 

o Varje användare tilldelas en roll utifrån vilka arbetsuppgifter hen har. 

Rollen styr vad användaren tillåts göra eller ha åtkomst till, exempelvis 

manöverrättighet, åtkomst till funktioner etc. 

- Geografi 

o Olika processer är indelade i olika geografiska områden. Användare väljer 

vid inloggning vilket geografiskt område hen vill bevaka. 

Klientbehörighet: 

- Åtkomst till GELD kan ske antingen via GELD-klient eller från Pc-gränssnitt.  

Pc-gränssnitt ger endast titt-behörighet till GELD. 

I GELD-klient sätts behörighet till vad arbetsplatsen är tänkt att användas till. 

Exempelvis så kan manöverrättigheter eller åtkomst till funktioner spärras i 

klienten, oberoende på användarens rättigheter. 

Systemet förvaltas av ca 15 personer på Trafikverket. Det uppdateras 3-5 gånger per år med 

nya funktioner och rättningar. Releaseuppgraderingar har skett med 5-7 års mellanrum. 

Målsättningen för närvarande är att releaseuppgradera vartannat år. GELD 

systemförvaltning har en 24/7-beredskap som är ”first line”-support. Trafikverket har 

supportavtal med PSI AG där det finns en 24/7 tjänst för ”second line of support”. 

GELD:s operativa användare är EDI (Eldriftdriftingenjör) och DT (Drifttekniker). Rollen DT 

har två olika inriktningar, anläggningsövervakning och tunneldrift. GELD:s centrala system 

har tre olika databaser för de olika inriktningarna. Det finns databaser för 

Anläggningsövervakning, Eldrift och Tunneldrift. Det finns dessutom en databas för 

kommunikation med process som GELD systemförvalning primärt hanterar. Vill man ha 

ytterligare processer kan fler databaser läggas till. 

Alla ändringar ute i processen som GELD hanterar hanteras av GELD systemförvaltning och 

ändringarna provas av samt införs direkt när det sker förändringar i den verkliga världen. 

Antalet förändringar i processen har de senaste åren varit ca 1800/år (vilket lett till lika 

många uppdateringar av databasmodellen i realtidsmiljön).  

GELD-systemet har separata testmiljöer som innehåller samma information som 

produktionsmiljön. Innan mjukvarurättningar eller nya funktioner införs har de först 

verifierats i Trafikverkets testsystem hos leverantören och sedan i Trafikverkets testsystem i 

Sverige och slutligen i integrationssystemet som finns parallellt med produktionssystemet. 

Tillgängligheten på det centrala systemet är hög. Sedan 2005 har den totala nedtiden varit 

ca 2 timmar. 

Det finns en simulator där operatörer kan öva på olika scenarios för att hantera elnätet. Det 

finns även färdiga utbildningsplatser på Trafikverksskolan i Ängelholm. Det går även att 

använda simulatorn där det finns GELD-arbetsplatser. 
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2. Kommunikation till process 

Kommunikationen mellan centrala systemet och anläggningarna runtom i Sverige sker via 

GEMINI-nätet i separata nät kallade L0 och P1. (GELD ligger alltså inte i TRV01.) 

Kommunikationen sker nästan uteslutande med IEC104-protokollet som är en 

världsomspännande standard utvecklad för geografiskt spridda processer. Nätverket byggs 

och förvaltas internt Trafikverket av IKT. Det finns en 24/7 ”first line”-support på NOC 

(nätövervakningscentralen). Det finns en färdig tjänst hos IKT för att beställa 

kommunikation till fjärrstyrningsutrustningar. Denna färdiga tjänst innebär att IKT 

garanterar 99.95% tillgänglighet på kommunikationen. 

3. Fjärrstyrningsutrustning 

GELD hanterar idag ca 1700 fjärrstyrningsutrustningar (RTU, PLC, stationsdatorer). Antalet 

är hela tiden ökande. Med en förväntad livslängd på 15-25 år så rullar det hela tiden ett 

utbytesprogram som hanterar 70-100 utbyten och nyinstallationer årligen. Programmet 

med utbyten av RTU:er har gjort att processen för projektering, byggnation, installation och 

verifiering har effektiviserats under åren. Genomsnittskostnaden per fjärrstyrnings-

utrustning var för år 2018 per enhet 100 tkr. I denna kostnad ingår både hårdvara och allt 

arbete. Fjärrstyrningsutrustningen förvaltas av GELD systemförvaltning. 

RTU-erna är standardiserade ”TGM”-RTU-er från flera, men begränsat antal, leverantörer. 

Detta möjliggör ovanstående kostnadseffektiva förvaltningsprocess. 

Den typ av fjärrstyrningsutrustning som GELD systemförvaltning använder är densamma 

som elbranschen i hela världen primärt använder. 

 

11.2. Nationellt styr och övervakningssystem inom vägområdet 

Figur 4 nedan visar översiktligt systemarkitekturen för det nationella styr och 

övervakningssystemet inom vägområdet. 

  

Figur 4 
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1. Centrala systemet 

Den struktur som NSÖ (nationellt styr och övervakningssystem för öppningsbara broar, 

miljögivare och andra mindre styr- och reglersystem) byggs utifrån tillåter framtida 

utbyggnad. Grundinstallationen innebär två fristående centrala system uppdelat på Region 

Syd/Väst och Öst/Norr. Det går att utöka befintlig grundkapacitet med fler centrala servrar 

för att anpassa belastningen på systemets olika delar.  Vid behov går det att dela upp 

systemet på fler fristående centrala system (exempelvis dela upp på de 4 regionerna Syd, 

Väst, Öst och Norr) för att på det sättet minska belastningen på enskilda systemdelar. 

Behörighetsmodellen är uppbyggd för att fördela rättigheter mellan olika anläggningar (om 

det t ex är olika entreprenörer på olika delar) och att kontrollera vad respektive 

användargrupp har rätt att göra (enbart att se status, eller tillåtelse att manövrera 

anläggning). 

NTS (Nationellt Trafikledningssystem) är Trafikledning vägs centrala styr och 

övervakningssystem som även innefattar ett beslutsstödsystem som hanterar all 

vägutrustning som är kopplad till Trafikledningscentraler. Det finns idag 4 stycken centraler 

för väg. Användarna av NTS är Trafikledare samt Drifttekniker. NTS är starkt integrerat 

med videosystemet S-VMX där varje klient kan välja upp önskad realtidsvideo. Alla 

larm/händelser/manövrar sparas i en statistikdatabas för att senare möjliggöra 

anläggningsanalyser. Systemet för att hantera anläggningsanalyser kallas VANA.  

NTS har cirka 55 stycken undersystem (typ SCADA-system). NTS kan integrera mot de 

flesta av SCADA-systemen som finns på marknaden. Idag används 4 stycken olika fabrikat 

på SCADA-system. Det finns möjlighet att gå ner i alla undersystem via Citrix för att 

säkerställa degraderad drift. Det finns även reservtrafikledningscentraler. 

All inkopplad nätverksutrustning övervakas av NOC. Det finns applikationsjourer placerade 

i Stockholm samt Göteborg som hanterar alla applikationsfel icke kontorstid. Under 

kontorstid hanterar varje entreprenör de applikationer som ingår i dennes avtal. 

Vid behov utförs förändringar upp till 1ggr/månad i varje applikation som därefter 

samordnas för införande i NTS med NTS-förvaltningen och dess dataladdning. Säker 

utvecklingsmiljö (SKUM) finns för ett antal av system som innebär att all programutveckling 

sker internt på TRV02-domänen, ingen kod lämnar domänen eller förs in då entreprenören 

arbetar via Citrix i en utvecklingsmiljö. När arbetet är avprovat och klart förs koden över till 

produktionssystemet. 

På vägområdet styrs inte entreprenörer att leverera en exakt hårdvara av ett specifikt 

fabrikat vid tiden för installation utan Trafikverket låter marknaden leverera det material 

som uppfyller kraven på gränssnitt och funktion. På detta sätt stödjer vi innovation och 

utveckling av branschen. 

Operativsystemuppgraderingar och applikationsprogramvaruuppgraderingar kommer att 

ske ungefär vart 3:e år i samband med att hårdvara byts ut, säkerhetsuppgraderingar 

kommer att ske minst 2 ggr/år på all ansluten utrustning där sårbarheter framkommit.  

IKT livscykelhanterar all uppkopplad nätverksinfrastruktur samt centrala datacenter. 

Det finns totalt ca 8000 anslutna enheter med ethernetportar.  



 
 
 
 
 
  Sida 29 (54) 

 

 

Figur 5. 

UH vägsystem har för styrningen och övervakning av elvägen tidigare tittat på om 

Trafikverket kan använda en SCADA-plattform från Siemens som heter WinCC OA. (Se 

avsnitt 7.) Idag används den plattformen inom Trafikverket för att styra samt övervaka 

öppningsbara broar samt tunnlar. En nationell plattform för övervakning av samtliga 

öppningsbara broar samt fasta broar med installationer är under uppbyggnad. Systemet har 

funktioner för att möjliggöra distribution av förändringar till underliggande noder. 

Funktioner finns idag klara för att spara undan alla anläggningshändelser till VANA (Väg 

anläggningsanalys) för att kunna få fram rapporter samt statistik över anläggningarna. 

 

2. Kommunikation till process 

All kommunikation sker över infrastruktur som hanteras av IKT där viss del går över 

Gemini. IKT livscykelhanterar all uppkopplad nätverksinfrastruktur. 

Kommunikation mellan NTS och undersystemen sker idag via protokollet ASN.1 (IEC-

8824). 

I den kommande ersättaren för NTS som heter LAIV kommer det att vara möjligt att 

kommunicera via ASN.1 eller OPC-UA (IEC-62451). 
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3. Fjärrstyrningsutrustning 

TRV VÄG använder sig av uppkopplade SCADA/PLC lösningar för fjärrstyrning. I vissa 

anläggningar används även distribuerad Safety-teknik i enlighet med SIL3 för att kunna 

hantera nödstopp på ett säkert sätt i enlighet med maskindirektivet både lokalt och från 

fjärr. Anläggningarna är uppkopplade via fiber/förhyrningar samt trådlöst GLANA 

(Trafikverkets uppkoppling via 3G/4G). TRV VÄG hanterar inga RTU:er i sina anläggningar. 

TRV väg saknar idag eldistributionsnät. 

11.3. Skillnader 

Som framgår av avsnitt 11.1 och 11.2 har Trafikverket olika strategier och filosofier för 

övervakning och styrning för väg- respektive järnvägsområdet. Det gäller systemutformning, 

standardiseringsgrad och organisering av drift och underhåll av systemet inklusive val av 

”insourcing” och ”outsourcing”. 

(För GELD har IT-ledningen år 2016-2017 sagt att outsourcing inte är aktuellt. Detta var i 

samband med incidenten på Transportstyrelsen. Då ställdes den specifika frågan.) 

 

12. Lagar och förordningar  

Lagar och förordningar idag med avseende på elvägens elanläggning: 

Ellagen SFS 1997:857 beskriver inte elvägar utan bara frågor om nätkoncession och 

handel med el.  

 

Elsäkerhetslagen SFS 2016:0732  

Kraven på det tekniska systemet för övervakning och styrning med hänsyn till elsäkerheten 

styrs av Elsäkerhetslag SFS 2016:0732 som i 6 § ställer krav på att den som innehar en 

starkströmsanläggning ska se till att det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger 

betryggande säkerhet mot personskada. Elsäkerhetslagen ställer inte direkt krav på en 

operativ driftledning. Då ett haveri i en elvägsanläggning inte alltid kan garanteras leda till 

ett bestående fel som automatiskt frånkopplar anläggningen vid fara bör dock innehavaren 

av anläggningen säkerställa att det finns en operativ driftövervakning. 

Innehavaren av elanläggningen skall se till att den personal som anlitas för felavhjälpning 

och underhåll av anläggningen har rätt kompetens. 

I Elsäkerhetsförordning SFS 2017:218 anges i 4 § att den som avser att ta en 

kontaktledning i bruk för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg ska anmäla detta 

till Elsäkerhetsverket. 

5 § anger att den som är nätkoncessionshavare enligt ellagen (1997:857) eller innehar en 

starkströmsanläggning för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg ska snarast 

möjligt anmäla till Elsäkerhetsverket olycksfall i den egna starkströmsanläggningen som 
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inträffat på grund av el och allvarliga tillbud till sådana olycksfall och driftstörningar i den 

egna starkströmsanläggningen som kan ha väsentlig betydelse för elsäkerheten. Denna 

rapportering skall i enlighet med ELSÄK-FS 2012:1 göras till Elsäkerhetsverket närmast 

följande arbetsdag efter det att händelsen inträffat. 

11 § En luftledning för starkström ska placeras och vara utförd på ett sådant sätt att den inte 

kan medföra risk eller hinder för trafiken på grund av el eller ledningens placering, om 

ledningen byggs inom området för en befintlig eller planerad allmän väg eller en enskild väg 

som hålls öppen för trafik. (Aktuellt på vägen i ett av alternativen till ERS-lösning.) 

Med hänsyn till EMC kan också ”Lag (1992:1512) om elektromagnetisk 

kompatibilitet” omnämnas här. Där finns kraven nedan. 

1. krav på egenskaper hos eller användning av utrustning för att den ska kunna 

fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka 

oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning (elektromagnetisk 

kompatibilitet), 

2. kontroll och märkning av utrustning med avseende på dess elektromagnetiska 

kompatibilitet, 

3. information som ska följa med utrustning och som avser uppgifter 

a. av betydelse för utrustningens elektromagnetiska kompatibilitet, och 

b. om tillverkaren av utrustningen eller den som fört in utrustningen till ett 

land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet, och 

4. skyldighet att bedriva skadeförebyggande arbete och vidta åtgärder när det finns 

anledning att anta att utrustning inte överensstämmer med de krav som följer av 

föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Lag (2016:362). 

 

Väglag (1971:948)  

Väglagen har inget om elvägar idag. Trafikverket har dialog med departementet om behovet 

av att klargöra vad väg- och ellagar säger idag och om vad som behöver göras för att elvägar 

ska ha den reglering som behövs.   
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13. Väsentliga krav på funktion och säkerhet för 
en elväg  

Det behövs en säkerhetskultur också för elanläggningen på elvägen. Det handlar om att ha 

gemensamma värderingar, föreställningar, attityder, kunskaper och beteenden hos individer 

och grupper i organisationen inriktade på att skapa säkerhet i verksamheten. 

Säkerhetsbarriärer måste finnas i systemet för övervakning och styrning framför allt för 

planerade och oplanerade kopplingar. Det ska finnas säkerhetsfunktioner för akuta 

situationer. Akuta situationer innebär ofta att det behöver göras strömlöst så snabbt som 

möjligt. Med snabbt menas här sekunder snarare än minuter.  

Systemet för övervakning och styrning behöver ha en utformning som stödjer säker drift och 

säkert underhåll av elvägen. Funktioner som behövs är: 

 Topologi 
o Olika färger 

 Spänningssatt, spänningslöst, jordat, osäker topologi 
 Arbetsområde 
 Avstånd till fel 
 Preview före manöver 

 Arbetsblockad 
• Funktion med driftordernummer 
• Objekt med arbetsblockad kan inte ändras eller tas bort 

 Förreglingar 
o Hårda 
o Överridbara 
o Egendefinierbara 

 Provisoriska objekt 
o Överkoppling 

 Granskningsläge 

 PMA (analysfunktion av händelser) 

 Nödfrånkoppling 

 Nödbrytning 

 GERT miljö (utbildnings-/testmiljö) 

 Utbildningsmiljö 

 Simulator 

 Kopplingssekvenser 

 Kopplingsprogram 

 GIS-karta (geografiskt område kan styras som en helhet) 

 Skiftlogg 

 Driftinstruktioner 

 

Vilka tillgänglighets- och redundanskrav som ska tillämpas för en elväg är inte definierat i 

nuläget. 
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Inom järnvägsområdet är kravet idag: 

Medelvärdet för tillgänglighet för alla fjärrstyrningsenheter (RTU, PLC, 

Stationsdator) som är anslutna till GELD ska vara 99,99% på årsbasis. 

Kommentar: 0,01 % motsvarar ca 50 minuter på årsbasis. Vi har 99,95 % 

tillgänglighet lovad i kommunikation. 

Inom vägområdet är kravet idag: 

99.98 % tillgänglighet 

Om samma krav bör gälla för elvägar vet vi inte. Helst bör kravet styras av ett övergripande 

krav för vägen. Det kravet finns inte beskrivet idag. Samtidigt bedömer arbetsgruppen det 

som att den här nivån som gäller idag inom järnväg och väg på tillgänglighet inte är 

kostnadsdrivande eftersom erfarenheten är det i befintliga anläggningar. 

Krävs det ”särskild” ITS-utrustning för ERS? Det behöver utredas. I enlighet med 

dokumenten nedan och utvalda pilot/teststräckor så blir svaret Ja. 

 Etablering av Servicenivåer för trafikledning på väg , 2016/27624 

2016_173_etablering_av_servicenivaer_for_trafikledning_pa_vag.pdf 

 Servicenivåer för trafikledning, Nuläge och målnivå- Ett planeringsunderlag , TRV 

2019/45954 Servicenivåer för Trafikledning - Ett 

planeringsunderlag_Slutrapport.pdf  

Dessa ITS-utrustningar tänker vi oss i den här utredningen inte ingå i systemet för 

övervakning och styrning av elanläggningarna på elvägar.  

 En anledning till det resonemanget har varit att ITS-utrustning inte ska kunna 

styras av eldriftledaren. (Behörighetslösning är möjlig men inte önskvärd här.) 

Omvänt ska inte trafikledaren kunna styra elanläggningen förutom 

nödstoppsfunktion via ”låda” eller via kommunikationsgränssnitt mot el-SCADA-n. 

Därför ska ITS-utrustning principiellt inte anslutas till el-SCADA-n. 

 En annan ståndpunkt nu är att det inte är lämpligt att ansluta ITS utrustningen till 

el-SCADA-n i fallet PSI ”elväg” eftersom ytterligare objektstyper då behöver skapas 

samt att det är en annan typ av styrutrustning än vad som brukar anslutas till PSI 

GELD. Det är möjligt och utan problem att ansluta denna typ av utrustning mot 

WinCC OA. 

  

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1363603/FULLTEXT01.pdf
http://kundarenden.trafikverket.local/searchport/Fileview.aspx?DIARYREF=2&FILEREF=9587557
http://kundarenden.trafikverket.local/searchport/Fileview.aspx?DIARYREF=2&FILEREF=9587557
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14. Väsentliga krav på funktion och säkerhet 
m.h.t. EMC.  

Hantering av elmiljöfrågor ska generellt ske genom att upprätta och använda en EMC-plan 

(elektromagnetisk kompatibilitet EMC). Elvägar, inklusive system för övervakning och 

styrning, ska med hänsyn till tillämpbar teknik vara konstruerad och tillverkad så att den 

inte alstrar en elektromagnetisk störning som överskrider en nivå som tillåter radio- eller 

teleutrustning eller annan utrustning att fungera som avsett. De ska också ha en sådan 

tålighet att den elektromagnetiska störning som kan förväntas vid avsedd användning inte 

medför att utrustningens funktion försämras i en oacceptabel utsträckning.  

 

15. Väsentliga krav på säkerhetsskydd.  

15.1. Allmänt 

Säkerhetsskydd syftar till att värna skyddsvärden av betydelse för Sveriges säkerhet, samt 

skyddsklassad information inom internationella åtaganden.  

Genomförande av säkerhetsskyddsanalys kan bli aktuellt att genomföra och 

informationssäkerhetsklassning ska utföras. Vi tror inte att de olika tekniska lösningarna 

som vi tar upp i den här rapporten skiljer sig sinsemellan men det bör beaktas att om man 

använder samma system för väg och järnväg så kan klassningen aggregeras. 

Klassningsarbetet får utföras som en separat aktivitet.  

IKT skall leverera säker förbindelse samt 24/7/365-säkerhetsövervaka nätverkstrafiken. 

Kravet kommer av NIS (network and information security) som är ett EU-direktiv som ska 

följas.  

De första ”etapp 1”-anläggningarna (piloterna) kommer antagligen att ha en lägre 

klassningsnivå. Om det däremot byggs ut i stor skala nationellt och mycket trafik blir 

beroende av elvägarna kommer säkerhetsklassningen att öka. Det är antagligen funktion 

(tillgänglighet) för operatören som kommer att vara viktigare än informationen i systemet. 

Vid byggande av system för elvägar bör rekommendationer från SÄPO och MSB angående 

ICS-miljö (industrial control system) följas. Standarden IEC 62443 kan vara aktuell att 

använda. Bör undersökas. Dessutom bör rekommendationer och vägledningar från 

Energisäkerhetsportalen beaktas. Detta bör ingå i en första översiktlig 

informationssäkerhetsanalys som görs inför piloten. 

Styrningen och övervakningen skall ske så nära objekt som möjligt. Logiken skall placeras så 

långt ut som möjligt i enligt med systemarkitekturpyramiden. Autonomitet skall vara en 

huvudprincip som innebär att anläggningen skall klara sig så långt som möjligt själv. Larm 

och händelser kommuniceras upp till NTS. Inga styrorder kommuniceras ned från NTS till 

elanläggningarna. De styrs ifrån SCADA med elapplikationer. 

15.2. Synpunkter från Gdkssä 

Per Backlund Gdkssä har konsulterats om ämnet säkerhetsskydd. Markerade texten nedan 
är från ett PM av honom. Det ska observeras att det som gjorts här endast är en inledande 
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diskussion och inte någon formell säkerhetsklassificering. Syftet här var att lyfta ämnet 
säkerhetsskydd inför det fortsatta arbetet. Detta samtidigt som det ger en känsla för om, och 
då hur, det kan påverka kraven på övervakning och styrning av elvägar.  
 

Vad handlar det om? 

Analysrapport avseende föreslagna tekniklösningar för el-vägar.  

Att säkra försörjning och skydd av viktiga samhällsfunktioner.  

I nuläget bedöms resultatet för utbyggnad av teknik för el-vägar kunna nå en samhällsviktig, 

(nivå 4) eller samhällskritisk nivå, (nivå 5 - säkerhetsskydd).  

Tekniklösningar ska fortsätta utvärderas och analyseras i större omfattning i nära 

samverkan med testverksamhet under pilot-skede och måste kunna anpassas för full 

utbyggnad och vara uppskalningsbar.  

Föredragande, samråd och sakgranskning 

Föredragande och analysledare i detta ärende är Per Backlund, Gdkssä 

Samråd bakom detta yttrande har skett med Anders Bülund, UHtes, Lars Dicander, IKTjg, 

Lars Gräsberg IKTjg, Anders Starkbeck, UHvätb och Lars Boström, UHtö. 

Ärendet  

Bedömningen till analysresultatet utgår med hänsyn till att Sverige bör öka takten med 

utbyggnad mot nationella el-vägar, och klimatmål med ”fossilfritt samhälle” till 2030.  

Motiv till ställningstagande/förslag till remissvar 

Återställningstiden vid generella el-avbrott som då även orsakar skador på el-vägar kan bli 

långdragen då även andra samhällsviktiga funktioner har ett beroende till samma resurser 

och en fungerande reservdels-tillförsel och reparationskompetens.  

En skada eller avbrott på infrastrukturen får en mycket stor samhällspåverkan. Flödet av 

samhällsviktiga transporter blir starkt påverkad eller uteblir helt. Samhällskritisk 

verksamhet påverkas eftersom logistikflöden blir gränssättande och ofta styrd av ”Just in 

Time”. Tolerabla avbrottstider bedöms bli korta.  

Konsekvenser, risker och effekter. 

Samhällets utbyggnadstakt av ladd-stationer kan påverka det enskilda behovet av el-vägar 

negativt, men kan också vara ett komplement om en sammanhållen styrning av båda dessa 

erhålls, inte minst ekonomiskt.   
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Planeringsunderlaget kring de 4 olika utbyggnadssätt som nu presenteras, behöver 

koncentreras under pilot-skedet till ett färre antal. För att hitta en bättre 

samhällsekonomisk vinst i förhållande till utbyggnad av ladd-stationer bör detta 

koordineras politiskt och anges i Trafikverkets uppdrag.   

Val av lösning återspeglas i behovet av kompetens och utrustning.      

 

Några övriga punkter att tänka på: 

Personsäkerheten vid olyckor för såväl drabbade som räddningstjänst behöver kompletteras 

i utbildningshänseende. 

Definiera utformning av roller och aktörer, såväl interna som externa.   

Dimensionering och krav för drift- övervakningspersonal för fullt utbyggd el-anläggning bör 

analyseras och plan för rekrytering och utbildning påbörjas i god tid.  

Framtagande av kontinuitetsplaner och fastställande av tolerabla avbrottstider är bra 

underlag att i tidigt skede ta fram för dialog kring tillgänglighet och dimensionering. 

Beskriva kontinuitetslösningar och ägarskap för olika delar och avtalsformer kan vara ett 

kommande steg. 

Gränsytor till matning av anslutningspunkter och redundans till lokal- region- och stamnät 

bör utredas, fastställas och avtalas. 

Utgå initialt från ett fåtal tjänster för att lättare hitta grundkraven på säkerhetsåtgärder för 

aktuell klassningsnivå. Analysera och ackreditera nya tjänster senare, var för sig.  

Följ rekommendationer för ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem 

Komplettera med informationssäkerhetsanalys och säkerhetsskyddsanalys efterhand då 

utvecklingsfaserna och bakomliggande planering uppnått en ”kritisk massa” i dialog med 

Gdksi och Gdkssä 

Förutbestämt den tekniska lösningen samt att de funktionella kraven inte är fastställda idag 

kan därför skyddsvärdet inte bestämmas. Detta måste hanteras parallellt med fortsatt 

arbete. 
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16. Tekniska alternativ från vägen till 
överordnade systemet för övervakningen och 
styrningen  
 

16.1. Övergripande arkitektur 

I figur 6 visas den övergripande strukturen för övervakningen och styrningen av elvägens 

elanläggning. Se även avsnitt 6.2.   

 

Figur 6. 

Som nämns i avsnitt 1 så ska NTS (Nationellt Trafikledningssystem) – som är Trafikledning 

vägs centrala styr och övervakningssystem – och dess funktion ”beslutsstöd”, ha 

övervakning av elvägen för att styra och leda trafiken.  

Informationen som NTS ska ha om elvägens elanläggning ska komma från ett el-SCADA-

system. Den här rapporten tar upp krav som finns på det systemet och visar på förslag till 

val av el-SCADA. 

Kommunikationen från el-SCADA mot elanläggning utreds inte i den här rapporten. Den 

förutsetts ske i det logiska nätet TRVo2. Fysiskt ligger det i Gemini-nätet som också 

hanterar administrativa system. Lämpligheten av att ha denna fysiska sammanblandning 

kan diskuteras.  
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Fjärrstyrningsutrustningen i gränssnittet mellan kommunikationsnätet och elanläggningen 

illustreras i figur 6 av blocket RTU. Den utrustningen tas liksom el-SCADA systemet upp i 

den här rapporten. (Se bl.a. avsnitt 8 och 16.4.) 

16.2. SCADA-alternativ   

Vilka alternativ finns det till SCADA-lösning med tanke på: 

 omfattningen av elnätet som det blir frågan om, vid en etablering på 150 – 300 mil 

elvägar,  

 processen och kraven som finns? 

Alternativ som utvärderas är: 

 GELD 

 PSI 

 WinCC OA 

GELD-alternativet ser vi som en temporär lösning som är ett alternativ för etapp 1 (pilot). 
Alternativet beskrivs nedan och med figur 10. Alternativet är det effektivaste och billigaste 
för etapp 1 och vid en bred utrullning av elvägar kan den flyttas över till PSI-alternativet. 
 
Lösningen med befintliga GELD innebär att en egen databas skapas för väg i GELD. Ett 

temporärt subnät kan sättas upp för kommunikationen mellan RTU/fysisk anläggning och 

el-SCADA.  

Det innebär att trafikledaren då får informationen för elvägen genom ett dedikerat nät för 

presentationsskärmar. Information fås alltså inte integrerat i trafikledarens bilder för annan 

trafikövervakning.  

För EDI innebär lösningen att en standardarbetsplats sätts upp som inte har någon koppling 

till TRV01 eller TRV02. 

 

Figur 10 
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PSI-alternativet och alternativet WinCC OA är de två alternativen som studeras gentemot en 

användning vid brett utrullat elvägsnät i Sverige. 

 PSI-alternativet är ett separat PSI-system som endast är för elvägar med möjlighet 

att utnyttja befintliga PSI/GELD-resurser på Trafikverket 

 WinCC OA –alternativet innebär att använda det WinCC OA som idag används för 

nationellt styr och övervakningssystem för tunnlar, öppningsbara broar, 

miljögivare och andra mindre styr- och reglersystem. 

PSI-alternativet innebär att befintliga avtalet med PSI för SCADA-systemet för GELD utökas 

så att en separat PSI-SCADA för elvägar kan sättas upp. Tekniskt och administrativt ska 

alternativet kunna vara genomförbart på relativt kort tid. Det finns avtal och erforderliga 

godkännanden som förväntas krävas. Det spar tid. Utöver det finns upparbetat samarbete 

mellan PSI och Trafikverket med arbetsprocess och kompetenser hos båda parter. Sådant 

kan annars ta tid att etablera. Med möjligen något enstaka undantag så finns alla 

funktionaliteter som behövs i systemet. Att komplettera med ny funktion bedöms kunna 

göras snabbt eftersom det också regelmässigt görs för PSI-GELD. Alternativet innebär att en 

till instans läggs till mot NTS. (Se avsnitt 16.3.)  

 

Figur 8 

 

WinCC OA-alternativet innebär att befintliga användningen av WinCC OA för övervakning 

av öppningsbara broar, miljögivare och andra mindre styr- och reglersystem utökas för 

övervakning och styrning av vägens elanläggning. Det finns avtal och erforderliga 

godkännanden som förväntas krävas. Tekniskt innebär alternativet, med det här nya 

användningsområdet för elnätsövervakning och elnätsstyrning, att nya funktionaliteter 

behöver tas fram. Tid och kostnad för det är till viss del okänt. Likaså är lämpligheten enligt  

arbetsgruppen för den här användningen av WinCC OA tveksam. Se avsnitt 7. För att 

klargöra det behövs en djupare och mer detaljerad utvärdering tillsammans med 

leverantören samt slutligen ett skriftligt klargörande från leverantören att WinCC OA kan 

uppfylla Trafikverkets krav för den aktuella tillämpningen. I det bör också 

utvecklingskostnader och tid för det beskrivas. 
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16.3. Införande av nytt SCADA-system 

NTS har idag cirka 55 stycken undersystem (typ SCADA-system). NTS kan integrera mot de 

flesta av SCADA-systemen som finns på marknaden. Idag används 4 stycken olika fabrikat 

på SCADA-system. 

För alternativet PSI – som innebär ett 5:e SCADA-system – har UHvä lyft en farhåga om att 

det finns en resursbrist som blockerar alternativet PSI för elvägsetapp 1 (”piloten/-er”). Det 

handlar om resursbrist på TrV NTS och hos entreprenören för att lägga upp en till instans 

(nytt SCADA) mot NTS. Resurserna behöver prioriteras till projektet Förbifart Stockholm. 

NTS förvaltning anser att de har resursbrist fram till och med 2022 Q2. 

Arbetsgruppens deltagare för SCADA-system för väg- och järnvägsområdet menar att det 

tekniskt är en jämförelsevis liten insats som behövs för att lägga till en till instans mot NTS 

om det finns stöd för de objektstyper som behövs för att kunna hantera en elväg, detta måste 

utredas vidare. Gäller oavsett systemval.  Till stora delar bör det vara fråga om ”copy/paste”. 

Det som kommer att ta tid är att få möjlighet att ladda data. Detta gäller också oavsett 

systemval. 

Innan alternativet med ny instans mot NTS avskrivs som möjlighet för elvägsetapp 1 bör 

möjligheten utvärderas mer menar arbetsgruppen. 

 Kan anslutning till NTS klaras med särskild resurs? 

 Kan trafikövervakningen på elvägen för etapp 1 klaras med temporär alternativ 

lösning till anslutning av el-SCADA till NTS-systemet? 

Trafik (TR) har tagit ett beslut under januari månad att inte ansluta den kommande 

”Förbifart Stockholm” till LAIV utan till befintliga NTS. (LAIV är efterföljaren till dagens 

system NTS som trafikledare/drifttekniker har som stödsystem för beslut). Orsaken är att 

man bedömer att LAIV inte hinner bli klart i tid. I kontraktet med entreprenören för 

”Förbifart Stockholm” står det att man skall kommunicera mellan tunnelsystem och LAIV 

via OPC-UA, detta är den första anläggningen som skulle få det nya gränssnittet. Trafik har 

därför valt att utveckla det nya gränssnittet mot befintligt NTS samt att en befintlig tunnel 

skall utrustas med det nya gränssnittet för att säkerställa att detta fungerar innan 

entreprenörer för ”Förbifart Stockholm” skall implementera gränssnittet. På grund av denna 

utveckling samt att det finns ett antal tillkommande nya tunnelanläggningar i närtid, så har 

Trafik bedömt att det finns resursproblem i sin förvaltningsorganisation fram till cirka 2022 

Q2. 

 

16.4. Alternativ för anslutning till fysiskt objekt 

Vilka alternativ finns det för anslutningen till fysiskt objekt med tanke på: 

 omfattningen av elnätet som det blir frågan om, vid en etablering på 150 – 300 mil 

elvägar,  

 processen och kraven som finns? 

I avsnitt 8 beskrivs olika alternativ. Alla kan sägas uppfylla kraven. Alla utom PLC-

alternativet används idag i branschen för aktuell typ av process och elnät.    
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17. Teknisk förvaltning 

Antagande: Förvaltningen av el-SCADA med elapplikationer bör förvaltas inom Trafikverket 

med tanke på framförallt säkerhetsskydd. Typiska förvaltningsuppgifter är 

 First line support 

 Felsökning 

 Utbyte av trasiga delar, Reservdelshållning 

 Förändring av datainnehåll, tillägg och borttagande (hög förändringstakt) 

 Uppdatering av firmware 

 Uppdatering/förändring av SW 

 Hantera anläggningsinformation enligt Trafikverkets riktlinjer (tex. GUS, Ida, 
ebbot, Chaos) 

 Utbyte av HW vid end of life 

 IT-säkerhet, informationssäkerhet 

(I dagsläget: Inom Vägsystem/Infrasystem hanteras ovanstående punkter förutom den sista 

punkten av entreprenörer där Trafikverket agerar beställare.) 

Följande delar behöver förvaltas 

 Kommunikation 

o Förvaltas av IKT 

 Fjärrstyrningsutrustningar 

o Vid val av RTU:er från kraftförsörjning järnväg finns en förvaltning som har 

rullande installations- och utbytesprogram 

o Vid val av PLC så hanterar förvaltningen LCM inom sitt teknikområde och 

beställer installation/utbyten av entreprenör. (Vägsystem/Infrasystem) 

 el-SCADA 

o NSÖ, förvaltas av extern entreprenör med stöd av intern 

förvaltningsorganisation. 

o PSI, förvaltning på IKT/UH 

 Testsystem för el-SCADA 

o NSÖ, finns som testsystem hos entreprenör (ett aktiebolag i Sverige) samt 

integrationssystem (testsystem) före driftsättningar i produktion 

o PSI, finns testsystem hos leverantör och i Sverige samt integrationssystem 

före driftsättningar i produktion 

 Simulator för el-SCADA för utbildning 

o NSÖ, Ännu ej planerat då dagens anläggningar i NSÖ inte har det 

utbildningsbehovet, men WinCC OA som NSÖ är byggt på har bra inbyggt 

stöd för simulering, vilket innebär en mindre justering i samband med att 

de nya ”Elvägsfunktionerna” ska implementeras. En simulator för NSÖ 

kräver ingen egen fysisk plats utan befintliga utrymmen som finns i 

anslutning till dagens Trafikcentraler där det finns andra system som 

används för utbildning av drifttekniker och trafikledare. För 

Marieholmstunneln har man byggt en simulator för larm och signaler. 

o GELD/PSI, simulator och utbildningslokaler finns på Trafikverksskolan i 

Ängelholm. Simulator kan även köras på ordinarie GELD arbetsplatser (kan 

bli dedikerade platser i framtiden när produktion och simulator frikopplas). 

I simulatorn kan trafik simuleras i järnvägssystemet tillsammans med 

kraftförsörjningen för att se effektflöden och få realistiska utbildnings-

miljöer. 
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18. Analys av SCADA-alternativen 

 

18.1. Alternativen 

Alternativen som anses finnas redovisas i avsnitt 16.2. Nedan en översikt av alternativens 

största för- och nackdelar. 

GELD 

Fördelar Nackdelar Kommentar 

System, organisation, 

kompetens… finns på plats 

inom Trafikverket nu. 

Billigaste och snabbaste 

alternativet. 

System som uppfyller alla 

kraven för aktuell användning 

förutom integration i ”röda 

nätet”. 

Eftersom det finns ett 

beslut på att inte koppla 

ihop de två logiska 

kommunikations-näten 

TRV02 och TRV01 så 

innebär GELD-

alternativet att en separat 

skärm för GELD behövs 

på arbetsplatsen. 

Etapp 1 (piloten) blir en 

liten lokal anläggning som 

ska styras och övervakas 

med samma funktionella 

krav som vid ett stort 

elvägsnät i Sverige. 

Alternativet möjliggör all 

utvärdering av piloten 

förutom integreringen i 

TRV02 (röda nätet).  

 

PSI 

Fördelar Nackdelar Kommentar 

System, organisation, 

kompetens… finns på 

Trafikverket nu. 

System som uppfyller alla 

kraven för aktuell 

användning. 

Att det finns ett befintligt 

avtal med PSI för SCADA-

systemet förenklar 

kraftigt möjligheten att få 

in en fullvärdig SCADA-

lösning i ”röda nätet”.  

Alternativet har en 

utmaning 

resursmässigt. Se 

avsnitt 16.3.   

Alternativet innebär att den 

långsiktigt bästa lösningen blir 

införd direkt. Komplett test och 

utvärdering av den elvägslösning 

som antas användas vid ett stort 

elvägsnät i Sverige möjliggörs. 

Pilotens syfte att få in 

kunskapsunderlag i långsiktiga 

planen för uppförande och 

utbyggnad av elvägar maximeras 

med alternativet.     
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WinCC OA 

Fördelar Nackdelar Kommentar 

WinCC OA finns i ”röda 

nätet” idag. 

Alternativet uppfyller 

inte alla kraven för 

aktuell användning. 

Alternativet innebär 

användning av en SCADA 

avsedd för 

industritillämpning och 

inte operativ övervakning 

och styrning av ett stort 

elnät. 

Alternativet uppfyller varken kort- 

eller långsiktigt fullt ut kraven 

som följer av aktuell process (se 

6.1) som ska övervakas och styras. 

Komplett test och utvärdering av 

den elvägslösning som antas 

användas vid ett stort elvägsnät i 

Sverige möjliggörs inte och 

därmed inte heller fullt ut pilotens 

syfte.  

 

För anslutningen till fysisk anläggning (se 8) finns flera alternativ. RTU-alternativet har 

länge varit standardalternativet inom kraftförsörjning för elnätsbolag och för Trafikverket i 

samma typ av elanläggningar som nätbolagen har. Det alternativet innebär minst utveckling 

och använder befintliga processer och system.  

Alternativet med en standardiserad TGM-stationsdator kan vara ett intressant alternativ vid 

en stor utbyggnad av elvägar på relativt kort tid. Med den lösningen blir det en utrustning 

mindre (ingen RTU).    

I beslut avseende hantering av IT-lösningar och applikationer, TRV 2019/75004 som 

hänvisar till PM ”Hantering av IT-lösningar i verksamhet och anläggning” säger man att en 

handlingsplan och en strategi samt inriktning avseende mjukvaruplattformar för 

anläggningsnära IT-lösningar skall tas fram. Denna strategi skall tas fram för att ha ett fåtal 

mjukvaruplattformar inom respektive domän och därmed se till att sårbarheten för 

plattformarna minimeras ur ett säkerhetsperspektiv. Inom vägområdet tar UHvätb fram en 

strategi. Var det görs inom järnvägsområdet är okänt.  
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18.2. Översiktsjämförelse av alternativ 

I tabellen nedan görs ett försök att jämföra alternativen mer på ”detaljnivå” inom olika 

områden eller egenskaper. 

  

Område 

Egenskap 

P
S

I 

W
in

C
C

 O
A

 

Kommentar Samord-

nings-

vinster 

finns 

med 

befintlig 

organisa-

tion eller 

system? 

Betyd-

else 

1-5 

1 är låg 

5 är 

hög 

Marknadsförs inom energi 

för stora transmissions- 

och distributionsnät som 

är geografiskt spritt? 

Ja Nej   5 

Marknadsförs inom energi 

för transmissions- och 

distributionsnät och för 

elektrifierad järnväg 

(lokaltrafik). 

Ja Ja WinCC OA har 

referens i Dresden. 

PSI har DB… 

 3 

Marknadsförs för 

industrier och 

anläggningar för trafik, 

transporter, olja, gas, 

kraftstationer, fjärrvärme, 

automation i byggnader…  

Ja Ja   2 

Funktionalitet; 

Elsäkerhet 
Topologi (olika färger; 

spänningssatt, spänningslöst, 

jordat, osäker topologi), 

arbetsområde, ”preview” för 

manöver. 

Arbetsblockad; Funktion med 

DO nummer, Objekt med 

arbetsblockad kan inte ändras 

eller tas bort. 

Förreglingar 

Provisoriska objekt 

Granskningsläge 

PMA (analysfunktion av 

händelser) 

Ja Nej Går att utveckla för 

WinCC OA. 

Ja, från 

järnvägs-

området. 

5 

https://www.psi-incontrol.com/fileadmin/files/downloads/PSI_INCONTROL/PSI_Energy_EE.pdf
https://c4b.gss.siemens.com/resources/images/articles/e20001-a650-p810-x-7600.pdf
https://www.psi.de/en/psi-energymanagement/products/
https://c4b.gss.siemens.com/resources/images/articles/e20001-a650-p810-x-7600.pdf
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Område 

Egenskap 

P
S

I 

W
in

C
C

 O
A

 

Kommentar Samord-

nings-

vinster 

finns 

med 

befintlig 

organisa-

tion eller 

system? 

Betyd-

else 

1-5 

1 är låg 

5 är 

hög 

Elsäkerhet existerande 

systemdelar; 
Utvecklingsmiljö 

Testmiljö 

Integrationsmiljö, parallelldrift 

Produktionsmiljö 

Utbildningsmiljö med simulator 

Ja Nej Saknas utbildnings-

miljö med simulator 

i WinCC OA men 

går att utveckla. 

T.ex. 

lastflödesberäkning-

ar och rörliga laster 

kan vara 

utvecklings-

krävande.  

PSI: Simulator finns 

integrerat i PSI 

Control lösning.  

 

Utbildningslokaler 

finns uppbyggt i 

Ängelholm. 

Utbildning lokalt på 

TC finns det 

möjligheter för. 

Ja, från 

järnvägs-

området. 

4 

Anslutning till NTS klar 

nu? 

Nej Ja Se avsnitt 0 

Kan klaras med 

extra resurs? 

Är det ett krav att 

el-SCADA skall 

anslutas till NTS för 

etapp 1? 

 4 

Anslutning till NTS klar 

till ev. bred utrullning? 

Ja Ja Se avsnitt 16.3  5 

Anslutning finns till 

VANA? (Väg 

anläggningsanalys) 

Nej Ja Utveckling krävs för 

PSI. 

 3 
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Område 

Egenskap 

P
S

I 

W
in

C
C

 O
A

 

Kommentar Samord-

nings-

vinster 

finns 

med 

befintlig 

organisa-

tion eller 

system? 

Betyd-

else 

1-5 

1 är låg 

5 är 

hög 

Anslutning till VANA klar 

till ev. bred utrullning? 

(Väg anläggningsanalys) 

Ja Ja   4 

Funktionalitet; 

Elnätkontroll 

”high end system”5 

Ja Nej   4 

Centralsystemsfunktioner; 
GERT miljö (utbildnings-

/testmiljö) 

Utbildningsmiljö elnät 

Simulator elnät 

 

Ja Nej Går att utveckla för 

WinCC OA. 

Ja, från 

järnvägs-

området. 

5 

Centralsystemsfunktioner; 
Nödfrånkoppling 

Nödbrytning 

Kopplingssekvenser 

Kopplingsprogram 

GIS-karta (geografiskt område 

kan styras som en helhet) 

Skiftlogg 

Ja Ja Går att utveckla för 

WinCC OA. GIS-

karta finns och 

funktionalitet för 

skiftlogg eller 

liknande finns 

färdigt. 

Ja, från 

järnvägs-

området. 

5 

Funktionalitet; 

Energioptimering 

Ja Ja Viktigt att ERS styrs 

energi-effektivt. 

Hur det kan fås 

skiljer mellan ERS-

lösningarna. Vilka 

funktioner kommer 

att vara i SCADA-

systemet? 

Ja, från 

järnvägs-

området. 

3 

Funktionalitet; 

Anpassning till 

anläggningsförändringar, 

processförändringar 

Ja Ja    5 

Funktionalitet; 

Kapacitet datamängder 

Ja Ja   5 

                                                           
5 High-end; Control systems which work reliably even in extreme network fault situations. 
Effectively supporting network management with fault localization as well as with fast and 
comprehensive service restoration. (Begreppet används i SCADA-världen bl.a. av ABB och PSI.) 

https://www.psienergy.de/en/solutions/network-control/
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Område 

Egenskap 

P
S

I 

W
in

C
C

 O
A

 

Kommentar Samord-

nings-

vinster 

finns 

med 

befintlig 

organisa-

tion eller 

system? 

Betyd-

else 

1-5 

1 är låg 

5 är 

hög 

Funktionalitet; 

Kapacitet, tidsupplösning 

Ja Ja   5 

Referenser från liknande 

elnät (landsomfattande 

elkraftnät)   

Ja Nej  Ja, från 

järnvägs-

området. 

4 

Intern kapacitet för att 

konfigurera SCADA finns 

nu.  

Ja Nej  Ja, från 

järnvägs-

området. 

3 

Intern kapacitet för att 

konfigurera SCADA finns 

till bred utrullning? 

Ja Nej  Ja, från 

järnvägs-

området. 

5 

Extern kapacitet och 

förmåga att konfigurera 

SCADA finns nu? 

Ja Ja   3 

Extern kapacitet för att 

konfigurera SCADA finns 

till bred utrullning? 

Ja Ja Osäkert för PSI.  5 

Intern kompetens finns 

inom ”ERS-operatör”. 

Ja Nej Se 6.2 punkt 4. 

Betydelsen satt 

utifrån att TrV har 

eldriften i egen regi. 

Ja, från 

järnvägs-

området. 

4 

OT-säkerhet: 

Säkerhetsfordringar 

under produkt-

utvecklingens livscykel  

Ja Ja Standard för cyber-

säkerhet i industri-

ella styrsystem. (OT 

står för operativ 

teknologi.) 

WinCC OA följer 

IEC 62443-4-1. PSI 

är inte certifierad 

mot den utan har 

motsvarande 

interna rutiner. 

 5 
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Område 

Egenskap 

P
S

I 

W
in

C
C

 O
A

 

Kommentar Samord-

nings-

vinster 

finns 

med 

befintlig 

organisa-

tion eller 

system? 

Betyd-

else 

1-5 

1 är låg 

5 är 

hög 

OT-säkerhet: 

Tekniska 

säkerhetsfordringar på 

komponenter i 

industriella 

automationssystem 

Ja Ja Standard för cyber-

säkerhet i industri-

ella styrsystem. (OT 

står för operativ 

teknologi.) 

WinCC OA följer 

IEC 62443-4-2. PSI 

är inte certifierad 

mot den utan har 

motsvarande 

interna rutiner. 

 5 

Systemarkitektur OT väg? 

etapp 1 

Nej Ja Instans för WinCC 

OA finns på TRV02. 

 3 

Systemarkitektur, bred 

utrullning 

Ja Ja Instans för PSI ska 

finnas på TRV02. 

 4 

Cybersäkerhet, etapp 1 Ja Ja   4 

Cybersäkerhet, bred 

utrullning 

Ja Ja Upphandling krävs  5 

Kompetensuppbyggnads-

kostnad internt TrV för 

följande kompetenser 

EDI, SCADA, utbildare, 

regelverksskrivare, 

förvaltare… 

Ja Nej Tar tid och kan vara 

tidskritisk för etapp 

1. 

Ja, från 

järnvägs-

området. 

4 

Befintliga kompetenta 

interna utbildare (finns ej 

externa) 

Ja Nej  Ja, från 

järnvägs-

området. 

3 

Kurs och utbildnings-

material finns? 

Ja Nej  Ja, från 

järnvägs-

området. 

3 

Elkraftkompetens hos 

systemleverantör 

Ja Ja Troligen bättre på 

PSI för den här 

processen. 6.1 

 4 
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Område 

Egenskap 

P
S

I 

W
in

C
C

 O
A

 

Kommentar Samord-

nings-

vinster 

finns 

med 

befintlig 

organisa-

tion eller 

system? 

Betyd-

else 

1-5 

1 är låg 

5 är 

hög 

Elsäkerhetskompetens 

hos systemleverantör 

Ja Ja Bör vara bättre på 

PSI för den här 

processen. 6.1 

Ja, från 

järnvägs-

området. 

4 

24/7 support finns hos 

systemleverantör 

Ja Ja   4 

Avtal finns för 

säkerhetsskydd med 

systemleverantör 

Ja Nej Nya avtal är tids- 

och resurskrävande 

 4 

Avtal finns för 

säkerhetsskydd med 

entreprenörer och 

konsulter? 

Ja Ja Nya avtal är tids- 

och resurskrävande. 

 

 4 

Testmiljö finns  Ja Ja   4 

Drift och förvaltnings-

kompetens finns på TrV? 

Ja Nej Inte för WinCC OA 

och den aktuella 

processen. 6.1 

Ja, från 

järnvägs-

området. 

4 

24/7 intern ”first line” 

support finns? 

Ja Nej   4 

24/7 extern ”first line” 

support finns? 

Ja Ja PSI har extern 

support som 

“second line” 

 4 

Kompetens finns internt 

på operativt regelverk 

eldrift? 

Ja Nej   4 

Säkerhetskompetens 

(förvaltning) finns? 

Ja Nej För den aktuella 

processen. 6.1 

 4 
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Område 

Egenskap 

P
S

I 

W
in

C
C

 O
A

 

Kommentar Samord-

nings-

vinster 

finns 

med 

befintlig 

organisa-

tion eller 

system? 

Betyd-

else 

1-5 

1 är låg 

5 är 

hög 

Process- och 

modelleringskunskap 

(förvaltning) finns? 

Ja Nej För den aktuella 

processen. 6.1 

 4 

Intern felavhjälpning för 

fjärrstyrningsutrustning 

finns? 

 

Ja Nej Policy-fråga om den 

ska finnas. 

 - 

Kapacitet finns om det 

blir parallella projekt från 

internt/entreprenör 

systemleverantör (etapp 

1)  

Ja Ja Ingen större 

utveckling behövs. 

Utveckling av 

typanläggning. 

PSI anslutning mot 

NTS. 

 4 
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19. Kostnader 

Kortsiktiga kostnaderna ligger i införskaffandet av de tekniska utrustningarna men de 
långsiktiga ligger i förvaltningen av dem och i förvaltningsorganisationen. Arbetsgruppen 
har inte tagit fram kostnader i kronor utan valt att försöka beskriva långsiktiga kostnaderna 
i form av resursbehov. Se avsnitt 17. 
 

 Ytterligare faktorer som behöver övervägas och kostnadsuppskattas är 

o Det kommer att krävas utbildning av operatör 

o Utveckla utbildningsmaterial och utbildningsmiljöer (krav på utbildningen) 

o Utveckla samordningen med befintliga funktioner och processer på TC. 

o Utveckla administrativa gränssnittet mellan ERS operatör, NTS operatör 

och SAMO 

o Utveckla testmiljöer för verifiering före driftsättning 

o Eventuellt system för hantering av driftorder 

o Eventuellt utrymme i operativa rummet. 
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20. Slutsats 

Arbetsgruppen har analyserat vilka krav som bör ställas på ett system för övervakning och 

styrning av elanläggningen som behövs för en elväg. Utifrån det – och en sammanställning 

och analys av vilka system och kompetenser som finns internt och externt Trafikverket – 

har arbetsgruppen dragit följande slutsatser. 

 Om elvägar införs i ett brett utrullat program på statens vägar så blir 

elanläggningen som ska övervakas och styras geografiskt och i antal objekt ett stort 

distributionsnät. 

 Elsäkerhetslagen SFS 2016:0732 innebär att det bör finnas en operativ 

driftövervakning av elanläggningen. 

 Ett SCADA-system för ett så här geografiskt och i antal objekt stort  

distributionsnät bör vara ett så kallat ”High end system”. 

 Trafikverket har mycket av tekniken och kompetenserna som behövs för 

övervakning och styrning av elanläggningen för en elväg. 

 Kostnaderna i ett LCC-perspektiv ligger till stor del på teknikval och på 

organisationen som behövs för att sköta övervakningen och styrningen (rätt 

kompetenser, antalet personer). 

 För de utvecklade testerna av elväg med ”pilot-/etapp 1”-sträcka är en PSI-lösning i 

GELD-miljön enklast och billigast men med nackdelen till missad integrering med 

Trafikverkets OT-arkitektur för övervakning och styrning av väginfrastrukturen. 

 För den långsiktiga breda utrullningen av elvägar är en bra lösning att utöka det 

befintliga avtalet med PSI för SCADA-systemet för GELD med en separat PSI-SCADA 

för elvägar som integreras i väg-OT-arkitekturen. Då utnyttjas också befintliga 

PSI/GELD-resurser på Trafikverket. 

 Arbetsgruppen konstaterar att Trafikverket har olika strategier och filosofier 

gällande standardiseringsgrad och organisering av drift och underhåll av systemen 

för övervakning och styrning för väg- respektive järnvägsområdet inklusive val av 

”insourcing” och ”outsourcing”. 

 Testen av el-SCADA på ”pilot-/etapp 1”-sträcka kommer att ge bra underlag inför 

en eventuell bred utrullning av elvägar på statens vägar. 

Översiktstabellen nedan värderar de olika SCADA-alternativen ur perspektivet uppfyllnad 

av funktionella krav på övervakningen och styrningen av elvägens elanläggning. (Grönt är 

godkänt, gult är möjligt, orange tveksamt och rött underkänt.)  

Alternativ Kort sikt Lång sikt 

GELD   

PSI   

WinCC OA   
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21. Fortsatt arbete 

När beslut är tagit om vilket alternativ för el-SCADA som ska gälla för ”pilot-/etapp 1” så är 

nästa steg att ta fram underlag för dess införskaffande. I det ingår att mer i detalj beskriva 

gränssnitt mot elanläggning och trafikledningssystem.  

Som sägs i avsnitt 5 ”Förutsättningar och avgränsningar” så återstår att utreda övrig 

övervakning och styrning av elvägen utöver den för elanläggningen. Först när det är gjort 

så finns det en helhet för den totala övervakningen och styrningen som behövs för en 

elväg, el-SCADA tillsammans med NTS/LAIV. Då kan den kompletta systemarkitekturen för 

detta beskrivas mer i detalj. Detsamma gäller för: 

 Säkerhetsklassificeringen av Elvägen för pilotsträckan inklusive koppling till 

kommunikationsnätverk  

 Informationssäkerhetsanalys för pilotsträckan med avseende på styr och 

övervakningssystemet 

 Säkerhetsklassificeringen för Elvägen i sin helhet och dess kommunikationsnätverk 

 Informationssäkerhetsanalys för Elvägen i sin helhet med avseende på styr och 

övervakningssystemet  

 Cybersäkerhetsfrågor 

 Organisation/ förvaltning/ bemanning/ utbildningsbehov av elvägsoperatör 

 Funktionalitet 

 Materialkrav. 

Parter som behöver delta i ovanstående utredningar samt analyser är VO UH, VO TR samt 

VO IKT. 
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