
Protrols medarbetare har mångårig erfarenhet av anläggningar 
inom energisektorn. Våra fokusområden är relä- och kontroll- 
anläggningar för fördelningsstationer, högspänd likström (HVDC) 
samt elanslutning av vindkraft. Vi har även möjlighet att ta fram 
reläskydd för specialapplikationer; t ex 16,7 Hz för järnväg.

Expertis och 
   problemlösning



Transformator- och 
fördelningsstationer
Våra konstruktörer har mångårig erfarenhet från olika elkraftprojekt vid nybygg-
nad och upprustning av transformator- och fördelningsstationer, både nationellt 

och internationellt.

Protrol utför anläggningskonstruktion för kontrollutrustning, ställverk och 
reläskyddssystem i stationer. Allt från mindre kompletteringar till införande av 
fullständig reläskydds- och kontrollutrustning för nya ställverk.

Vi utarbetar selektivplaner, med grafisk, överskådlig presentation av skyddszo-
ner och skyddsnivåer. Vi kan även utföra felströmsberäkningar och beräkningar 
av börda och överströmstal för mättransformatorer.

Protrol är specialister på konfigurering av reläskydd samt tillhörande kom-
munikation mellan reläskydd och överordnade system. Vi hanterar samtliga 
reläskyddsfabrikat på marknaden; från grundläggande överströmsskydd till 
komplexa underimpedansskydd. Utöver detta har vi unik kompetens inom helt 

integrerade relä- och kontrollsystem från både ABB och Locamation.

Vi har rutinerade medarbetare för fabriksprovning och idrifttagningar. Vi 
har egen testutrustning, t ex Omicron CMC för avancerad reläprovning. Vi kan 
även ta fram detaljerade provprogram. Om anläggningen är levererad av annan 
leverantör har vi möjlighet att genomföra besiktningar inför överlämnande av 

färdig anläggning.

Vid ny- och ombyggnationer kan vi hjälpa er att utföra förstudier, ta fram 
förfrågningsunderlag och tekniskt utvärdera inkomna anbud. Vid övergången till 
leveransprojekt kan vi assistera som teknisk koordinator, delprojektledare eller 
vara ansvariga för hela projektet.



HVDC-anläggningar
Protrols konsulter har varit djupt engagerade i kontrollanläggningar och idrift-
tagningar för ett stort antal HVDC-projekt (VSC HVDC och Classic HVDC). Vi kan 
assistera under projektets samtliga faser.

Vid initiala undersökningar av transmissionskoncept för HVDC-länkar eller 
HVDC-nät kan vi bistå med framtagning av konceptlösningar på huvudkrets 
(enlinjescheman) samt med beskrivning av krav på kontroll- och reläskydds-

system. 

Inför upphandling behövs detaljerade tekniska specifikationer för kontrollan-
läggningen i sin helhet och ofta tekniskt stöd för den blivande systemägaren. 

Vid projektets genomförande kan Protrol granska leverantörens beräkningar, 
simuleringar samt detaljerade konstruktionsunderlag. Vi kan utföra dynamiska 
studier för inställningar av kontrollsystem samt validering av dynamisk pres-
tanda. I detta ingår även framtagning av nät- och simuleringsmodeller. Under 
systemprovning kan vi bistå med framtagning av relevanta provprogram och 
procedurer. 

Vi har rutinerade medarbetare på idrifttagning. De kan ta fram detaljerade 
provprogram och delta vid driftsättning, antingen i rollen som idrifttagnings-
ledare eller som idrifttagare.

När anläggningen är överlämnad till systemägaren kan vi hjälpa till med utvär-

dering av prestanda och övriga driftsrelaterade frågor.

Utveckling av kontroll- och 
reläskyddsapplikationer
Protrol har specialkompetens inom reläskydd och algoritmer för reläskyddsappli-
kationer, och kan utveckla en produkt från specifikation till leverans.

Vi har bland annat genomfört flera projekt för järnväg (16,7 Hz), och har även 
utvecklat reläskyddsalgoritmer åt externa kunder som själva står för hårdvaran. 
Några referensprojekt: LTC – Line Test Control för kontaktledning, Switchsynk 
för 16,7 Hz-system, Ubalansevern – obalansskydd till AT-linje för Ofotbanen i 
Norge samt jordfelsskydd till Locamation SASensor-system.

Har ni en bra idé eller ett speciellt behov så är ni välkomna att kontakta oss; vi 
har detaljkunskaperna och den praktiska erfarenheten.



Protrol AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg
Tel: 031-45 82 00. E-post: info@protrol.se

www.protrol.se

Företaget bakom tekniken
Protrol är ett utvecklings- och konsultföretag inom kraft- 
och automationsteknik, grundat 2002. 
Vi har idag kontor i Göteborg, Arvika och Ludvika.

Välkommen att kontakta oss!

Elanslutning av Vindkraft
Vid anslutning av vindkraft kan Protrol bistå i hela processen; från förstudie till 

driftsättning av den kompletta anläggningen.

Under förstudien krävs en analys av elanläggningens utformning och dimensio-
nering av elsystemets komponenter. Utredningen ger underlag för investerings-
beslut och tillståndsansökan. Förstudien kräver även analys av vilka utredningar 
som behövs för att säkerställa att anläggningen uppfyller allmänna krav och krav 
från nätägare.

Vid projektets genomförande kan Protrol göra en detaljkonstruktion och spe-
cifikation av elanläggningens kablage, ställverk, transformatorer, hjälpkraftsan-
läggning, kontrollanläggning och SCADA system. Som en del av konstruktionen 
genomförs även detaljerade beräkningar för att säkerställa att anläggningen 
uppfyller kraven på elektrisk hållfasthet avseende konstanta och dynamiska/
transienta strömmar och spänningar. 

Inför installation och driftsättning krävs
detaljplanering av den provning som skall 
utföras för att säkerställa att anläggningen 
är korrekt installerad och fungerar enligt 
design. I samband med driftsättning genom-
förs även en slutbesiktning av anläggningen. 

Under installation och driftsättning kan 
Protrol även bistå som ombud för bestäl-
laren för att tillse att anläggningen instal-
leras på korrekt sätt.


