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Sammanfattning 

Roslagsbanans signalanläggningar har flera olika lösningar för dess strömförsörj-
ning i form av standarder för batterier och likriktare. Denna lösningsvariation har 
försvårat för underhållspersonalen att åtgärda de fel som uppstått och därmed för-
dröjt trafiken, dvs trafikstörningar. 

Roslagsbanan försörjs delvis av lokala elnät där avbrott emellanåt förekommer. 
Dessa avbrott inträffar ofta när elnätsleverantörerna underhåller sitt ortnät vilket 
kan ske även under rusningstrafik. Avbrotten kan även orsakas inom signalanlägg-
ningarna när stora spänningsvariationer förekommer, t.ex. när stora induktiva- eller 
kapacitiva laster slås av. Dessa problem analyseras och åtgärdsförslag tas fram i 
denna rapport. De befintliga likriktarna och batterierna samt förslag till ersättnings-
produkter som behövs för detta säkerhetssystem har sammanställts i denna rapport. 

För att skapa en hållbar, robust och miljövänlig strömförsörjning till Roslagsbanans 
signalanläggningar undersöktes i detta arbete strömspikar, avbrottsfri kraftförsörj-
ning samt dessutom möjligheten att ansluta solceller som kompletterande åtgärd. I 
signalutrustningen vid Roslags Näsby stationsområde detekterades och undersöktes 
förekomsten av strömspikar. Två åtgärdsförslag för att komma till rätta med dessa 
strömspikar togs fram. Förslagen var ett lågpassfilter och en metalloxidvaristor som 
båda var för sig reducerar strömspikarna. Lågpassfiltret dämpar insignalernas spän-
ning och strömförsörjning vid kraftiga förändringar i frekvensen och metalloxidva-
ristorn reducerar strömflödet vid överspänningar. 

Ytterligare undersökningar av transienterna i Roslags Näsbys och de övriga signal-
anläggningarna på Roslagsbanan bör utföras. Resultaten av de genomförda under-
sökningarna om avbrottsfri kraftförsörjning och solceller visade däremot att utrust-
ningarna inte bör installeras i de nuvarande signalanläggningarna. Solceller var inte 
implementerbara eftersom effektbehovet av signalanläggningarna var större än den 
takyta som fanns tillgänglig för solcellerna. 

Arbete och investeringar för ett avbrottsfritt kraftförsörjningsunderhåll och install-
ation av denna utrustning var mer krävande i jämförelse med dess nytta för signal-
anläggningarnas tillförlitlighet, dvs ingen åtgärd i nuläget. Förslag på ersättnings-
produkter i form av likriktare och batterier lades fram till arbetsgivarna för att skapa 
en standard för Roslagbanans kraftförsörjning framåt. 

Nyckelord 
Roslagsbanan, likriktare, batterier, avbrottsfri kraftförsörjning, strömförsörjning, 
strömspikar, transienter, lågpassfilter, metalloxidvaristor, solceller 

  



  



 
 

Abstract  

Roslagsbanan's signal systems have several different solutions for its power supply 
in the form of several standards for batteries and rectifiers. This solution variation 
has made it difficult for maintenance staff to correct the errors that occurred and 
thus delayed traffic, i.e. traffic disturbances. 

Roslagsbanan is partly supplied by local power grids where interruptions occur oc-
casionally. These interruptions often occur when the network service providers 
maintain their home network, which may also occur during rush hour traffic. The 
interruptions can also be caused by the signal systems them self when large voltage 
variations occur, e.g. when large inductive or capacitive loads are switched off. These 
problems are analysed, and action proposals are presented in this report. The exist-
ing rectifiers and batteries as well as proposals for replacement products that are 
needed for this safety system have been compiled in this report. 

To create a sustainable, robust and environmentally friendly power supply to 
Roslagsbanan’s signal systems, this work investigated transients, uninterruptible 
power supply, as well as the possibility of connecting solar cells as a complementary 
arrangement. An investigation of the signal equipment at Roslags Näsby station area 
showed presence of transients. Two proposals to reduce these transients were pre-
sented. The proposals were a low pass filter and a metal oxide varistor, both individ-
ually reduces transients. The low pass filter attenuates the voltage and current of the 
signal when the strong frequency changes occurs and the metal oxide varistor re-
duces the current flow at overvoltages. 

Further investigations of the transients in Roslags Näsbys and the other signal facil-
ities on the Roslagsbanan should be performed. On the other hand, the results of the 
investigations on uninterruptible power and solar cells showed that the equipment 
should not be installed in the current signal systems. Solar cells were not imple-
mentable because the power requirement of the signal systems was greater than the 
current ceiling area for the solar cells. 

The work and investment for uninterruptible power supply maintenance and instal-
lation were more demanding in comparison to its usefulness for the reliability of the 
signal systems. Proposals for replacement products were submitted to employers to 
create a standard for Roslagbanan's power supply onwards. 

Keywords 
Roslagsbanan, rectifier, batteries, uninterruptible power supply, power supply, 
power nails, transients, low pass filters, metal oxide varistor, solar cells 

  



  



 
 

Сажетак 

Сигнални систем на железници која се зове Рослагсбана садржи више 
различитих решења за своје напајање у облику неколико стандарда за батерије 
и исправљаче. Варијација различитих решења проузроковала je потешкоће у 
отклањању новонасталих грешака служби које се баве одржавањем и изазвала 
је застој у железничком саобраћају. 

Рослагсбана се напаја електричном енергијом из локалних мрежа на којима 
може доћи до прекида. Прекид напајања електричном енергијом може бити 
изазван наглим променама напона у сигналним системима и уколико локални 
дистрибутер изводи радове на одржавању електричне мреже. Проблеми који 
могу настати променама напона се анализирају и испитују у овом извештају.  

Попис исправљача и батерија као и њихова стандардна решења су обрађени и 
представљени у циљу стварања одрживог и дугорочног решења за системску 
сигнализацију. Анализирани су високонапонски шпицеви, системи за 
непрекидно напајање електричном енергијом (УПС) и могућност 
прикључивања соларних панела. У сигналном систему на станици  Рослас 
Насби измерени су високонапонски шпицеви. Како би се дошло до најбољег и 
најповољнијег решења анализирана су два предлога за њихово уклањање. 
Један предлог за уклањање био је ниско пропусни филтер док је за редукцију 
предложен метал- оксидни одводник пре напона (МОВ). Ниско пропусни 
филтер смањује јачину струје и напона уколико фреквенција пређе одређену 
претходно утврђену границу, док МОВ редукује ток струје уколико дође до 
скока напона.  

Пре имплементације било ког од наведених решења треба извршити накнадна 
испитивања у вези са напонским шпицевима. Резултати указују да 
имплементација УПС-а и соларних панела није могућа. Могућност соларних 
панела да произведу довољну количину енергије која је потребна за одређени 
систем није сразмерна површини система која би могла да се прекрије 
соларним панелима. Трошкови одржавања и прикључивања УПС система су 
већи у поређењу са значајем које би систем имао од самог УПС система. 
Предлог стандардних батерија и исправљача који је представљен послодавцу 
коригован је како би се дошло до стандардног решења за све предстојеће 
пројекте.  

Кључне речи  
Рослагсбана, исправљач, батерије, непрекидно напајање, напајање, 
високонапонски шпицеви, транзијенти, ниски пропусни филтер, метал- 
оксидни одводник, соларне ћелије 
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Definitioner och förkortningar 

 

AC Alternating Current, växelström. Strömmen flödar åt båda rikt-
ningar. 

ATC Automatic Train Control, ett automatiserat sätt att styra tåg. 

Batteribank Battery bank, Parallellkopplade batterier för att skapa en större 
laddning. (Blockbatterier) 

Belagd Occupied, Upptagen/ockuperad spåravsnitt. 
 

Blockbatterier Blockbatteries, Parallellkopplade batterier för att skapa en 
större laddning. (Batteribank) 

DC Direct Current, likström. Strömmen som endast flödar åt en 
riktning. 

Förregling  Interlocking, betecknar ett fysiskt beroende av en maskindel 
och en annan. 

Kur/kiosk Medium-sized powerhouse, mellanstort teknikutrymme. Inne-
håller 2–5 st. likriktare och en mellanstor batteribank. 

MOV Metal oxide varistor, Metalloxidvaristor. En variant av en elekt-
risk resistor. 

MTBF Mean time between failures, medeltid mellan fel. 

MTTR Mean time to repair, medeltid för återställning.  

NiCd Nickel-kadmium används som grundämne i batterier. 

NiFe Nickel-järn används som grundämne i batterier. 

NiMH Nickel-metallhydrid används som grundämne i batterier. 

PLC Programmable Logic Controller, programmerbart styrsystem. 

PAL Produktansvarslagen. 

PWM Pulse width modulation, pulsbreddsmodulerad signal. 

RB Roslagsbanan, en av Stockholms lokalbanor. 

Relä Relay, elektrisk komponent som kan bryta och sluta en kompo-
nent, den styr en hög ström via en låg ström.  

Rippel Ripple, ojämnhet som finns kvar för likriktad ström. 



Räl Rail, Skena som tågens hjul rullar på. 

Skarv Joint, mellanrum mellan två räler som fysisk separerar de. 

Skåp Small-sized powerhouse, litet teknikutrymme. Innehåller 1–3 st 
likriktare och inte alltid en batteribank. 

SMPS Switch Mode Power Supply, pulserande strömförsörjning. 

SL Storstockholms lokaltrafik, varumärket för den landburna kol-
lektivtrafiken som olika entreprenörer utför på uppdrag av tra-
fikförvaltningen. 

Spårledning Track circuit, ett gemensamt namn för systemen att lokalisera 
tåg längs järnvägsspåret. 

Stlv85 Interlocking system 85, Centraliserat signalställverk 85. 

Teknikhus Large Powerhouse, större teknikutrymme. Innehåller ett ställ-
verk, 3–10 st. likriktare och en stor batteribank. 

Teknikutrymme  Powerhouse, teknikhus, kur/kiosk, skåp. 

Trafiklednings-
central (TLC) 

Trafic control center, plats där trafikledare styr och kontrollerar 
ett avgränsat järnvägsområde. RB har sin TLC vid Stockholms 
Östra. 

TRV Trafikverket, ansvarar för underhåll och planering av de statliga 
vägarna och järnvägarna.  

Tuningbox Digicode kretskort som används för justering av kretsen för att 
uppnå olika induktanser i S-förbindningen. 

UPS Uninterruptible Power Supply, avbrottsfri kraftförsörjning. 

Överspännings-
skydd 

Surge protector, elektrisk utrustning som skyddar mot spän-
ningsspikar. 
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1 Inledning 

Storstockholms lokaltrafik (SL) har länge haft problem med signalfel på Roslagsba-
nan, hädanefter RB. I detta kapitel beskrivs problemen med signalanläggningarna 
på RB och målen med detta examensarbete. 

1.1 Problemformulering 
Strömförsörjningen i RB:s signalsystem sker mestadels med likström, 12 eller 24 
Volt, ofta med backup med både bly- och NiCd-batterier [1]. Likriktarna för detta 
uppvisar idag en stor flora av typer varav vissa har gått ur produktion varför reserv-
delsförsörjningen börjar bli problematisk. För att minska antalet likriktarsorter be-
hövs en utredning av det befintliga beståndet av signalsäkerhetsutrustningen utföras 
samt vilka komponenter som finns tillgängliga på marknaden i dagsläget.  

Ett problem av kraftförsörjningen till signalanläggningarna är dess oförutsägbara 
avbrott. Dessa avbrott kan ske på grund av transienter i elnätet och vid underhåll av 
de lokala ortsnäten längst RB. För att minska dessa avbrott och skapa hållbara åt-
gärdsförslag undersöks implementeringen av avbrottsfri kraftförsörjnings-system 
och möjligheten att reducera transienter. För att skapa en självförsörjande och en 
miljövänlig strömförsörjning utreds möjligheten att använda solceller för att ladda 
batterierna på RB och på så vis göra signalanläggningarna oberoende från ortsnäten. 

1.2 Målsättning 
Målet med examensarbetet är att genom inventering, tester och analys föreslå en 
mer robust och miljövänlig kraftförsörjning av signalanläggningarna på RB. Av detta 
skäl förtydligörs och följs tre stycken ledord, hållbar, robust och miljövänlig. 

Detta sker genom att inventera utrustningen i anläggningarna och utföra doku-
mentationsstudier för att skapa en sammanställning av vilka befintliga likriktartyper 
som används. Med hjälp av denna sammanställning blir det möjligt att klargöra hur 
situationen med reservdelar kan hanteras för anläggningar som ska ersättas inom de 
närmaste åren. Genom att analysera resultatet av inventeringen och de tekniska rit-
ningarna förslå vilken sort av batterier och likriktare som bör användas i teknikut-
rymmena på RB.  

En mätning för att kontrollera om strömspikar förekommer i anläggningarna kom-
mer utföras. Om mätningen visar att strömspikar förekommer ska ett eller flera för-
slag ges på hur dessa bör hanteras. 

Via en utredning kontrollera behovet av dynamisk och statisk avbrottsfri kraftför-
sörjning som finns ute i anläggningarna och därefter komma med åtgärdsförslag för 
avbrottsfri kraftförsörjning i RB. 

Effektbehovet kommer även att granskas ute i anläggningarna för att kontrollera 
möjligheten att ladda anläggningarnas batterier med solceller. 
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1.3 Metod 
För att skapa åtgärdsförslag till RB:s kraftförsörjning behövs först en inventering ut-
föras för att skapa en uppfattning av de befintliga lösningsmetoderna på RB. Åt-
gärdsförslagen ska underlätta och reducera underhållet samt reducera avbrotten på 
signalanläggningarna, därför behövs fördjupande rapporter om ämnet granskas. För 
att skapa åtgärdsförslag till anslutningen av UPS och solceller behövs intervjuer, lit-
teraturstudier och underökningar av verkliga anläggningar att utföras. För att un-
dersöka transienternas förekomst i RB krävs mätningar både ute i anläggningarna 
och i laborationsmiljö. Simuleringar och litteraturstudier bör utföras för att kontrol-
lera möjligheten att reducera eventuella transienter.  

1.4 Avgränsningar 
Projektet kommer endast att arbeta med signalanläggningarna på RB. Ingen ekono-
misk hänsyn kommer att tas vid undersökningen av strömförsörjningen av anlägg-
ningar via solceller.  Solcellernas implementering kommer inte att utföras därför 
kommer endast två typstationer undersökas. På grund av projektets tidsram är exa-
mensarbetet anpassat därefter.  
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2 Teori och bakgrund 

I detta kapitel ges en teknisk beskrivning av de elektriska komponenter i teknikut-
rymmena som används för att förse ATC, bommarna, signalerna, spårledningarna 
och växlarna på RB med ström. Tidigare arbeten inom fältets område redovisas lik-
som fortsättningsarbete ifrån dessa arbeten. 

För att de hundratals teknikutrymmena på RB ska kunna följa banans drift och ut-
veckling krävs regler eller standarder. Vid försörjningen av signalanläggningarna på 
RB har olika företag under olika tidsperioder utformat kopplingarna ute i teknikut-
rymmena, vilket har lett till olika lösningar för strömförsörjningen av signalanlägg-
ningarna. Företaget Strukton har uppdraget att underhålla teknikutrymmena ute i 
RB har under arbetets gång haft problem med att deras lagerlokaler inte varit stora 
nog att rymma en ersättare för alla olika sorters likriktare på RB. Vissa av likriktarna 
i teknikutrymmena hade dessutom gått ur produktion, vilket vållade ytterligare pro-
blem för Strukton eftersom det var osäkert hur likriktarna kunde repareras eller er-
sättas på bästa sätt. 

2.1 Utbyggnad av Roslagsbanan 
RB sträcker sig över Stockholms nordöstra förorter och dess landsbygd. Den är Sve-
riges enda kommersiella smalspåriga järnväg (891 mm bred) med reguljär trafik. Ba-
nan öppnades år 1885 och är en av de äldsta järnvägarna i Stockholms län men anses 
på senare tid på grund av dess upprustning vara en av Sveriges mest moderna järn-
vägar [2]. Antalet dagliga resenärer beräknades vara cirka 45 000 per dag under var-
dagarna 2018. Totalt finns det 38 stationer på RB och den sträcker sig över 65 km, 
Östra - Kårsta 42 km, Djurholms Ösby - Näsbypark 5 km och Roslags Näsby - Öster-
kär 18 km vilket framgår i figur 2.1.1. Tågen drivs av 1500 VDC via kontaktledningen 
och har en maxhastighet på 80 km/h [1]. 

RB var under arbetets period i ett upprustningsprojekt kallat “Roslagsbanans ut-
byggnad”. Utbyggnaden påbörjades år 2010 och innebär ett tillägg på 22 km dubbel-
spår, bullerskydd, tillgänglighet och ökad säkerhet längs hela banan. Både stationer 
och befintliga vagnar ska rustas upp samt ett inköp av nya fordon och utbyggnaden 
av en ny depå kommer att ske. Utbyggnaden är planerad att pågå fram till år 2020 
[2]. Syftet är att öka kapaciteten, förbättra säkerheten, tillgängligheten och testa bul-
lerskyddsåtgärder. Dubbelspår minskar risken för störningar, vilket ger bättre 
punktlighet och möjlighet att öka turtätheten. 
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2.2 Tidigare studier inom arbetet 
I rapporten “Analys av lågspänningsfördelning till signalanläggningar” [4] av Jac-
ques Pedral och Josef Abriren, utreds hur systemdesignen av lågspänningsfördel-
ningen för järnvägen kunde kostnadseffektiviseras. Rapporten visar beräkningar och 
simuleringar av lågspänningsfördelningen för två sorter av typstationer. Författarna 
konstaterade i rapporten att UPS:er kan ersättas av ett likriktarsystem. Recitiverters 
anpassningsbara in- och utsignaler är en annorlunda lösningsmetod för likriktarsy-
stem som undersöks under arbetet. Det finns ett flertal mindre likriktare på RB som 
skulle kunna ersättas av detta likriktarsystem.  

I rapporten “Projektering av Solceller” [5] av Pontus Stigeborn, studeras tillämp-
ningen av solceller i byggbranschen med fokus på ekonomi och process. Resultatet 
av arbetet är två stycken projekteringsförslag för användning av solceller på referen-
sobjekt “Torsplan” och “Norra 2”. Anläggningarna gav en avkastning vid installation 
på anläggningarnas tak cirka 2 gånger så hög som investeringen. Solcellerna kunde 
ge en återbetalningstid som var mindre än halva dess livslängd och gav en avkastning 
nära investeringskostnaden. 

I rapporten “Comparison of Static and Rotary UPS” [6] av Carl Cottuli dimension-
eras både statisk och roterande UPS. Rapporten beskriver likheterna och 

Figur 2.1.1: RB planerade utbyggnad med dess stationer och spår. [3] 
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skillnaderna mellan UPS-systemen och analyserar för- och nackdelarna med dem. 
Denna rapport är framförallt viktig vid jämförandet av dynamisk och statisk UPS. 

I rapporten ”Tonfrekvensspårledning” [7] av Jens Sellrup och Daniel Wilson be-
handlas en modell av tonfrekvensspårledningar från Alstom. Rapporten beskriver 
spårledningar och skarvar utförligt. Dessa beskrivningar användes i rapporten för 
att få en bättre uppfattning av spårledningar. 

I rapporten “Lösningsalternativ för strömförsörjningsproblem på Nockebybanan 
och Tvärbanan” [8] av Rickard Westerberg utreds ett flertal problem inom strömför-
sörjningen på Nockeby-och Tvärbanan. Rapporten undersöker och analyserar skyd-
den som utlöses när vagnarna både drar alltför mycket ström och när transienter 
förekommer. Transienterna uppstår när spårvagns strömavtagare passerar en så kal-
lad sektionsavskiljare. Författaren konstaterar i rapporten att avbrotten kan minskas 
genom att strömbegränsa vagnarna och genom att optimera skyddsbrytarens inställ-
ningar. 

I rapporten “Mät och loggningsutrustning för spänningstransienter” [9] av David 
Jonsson och Daniel Nyberg analyseras transienter och flera sätt att upptäcka och 
mäta de. Författarna kom fram till två stycken lösningar. Ena lösningen är via ett 
program som utvecklats för att mäta och logga den mätdata som tas in. Andra lös-
ningen är att använda redan befintliga mätinstrument, antingen med en egenkon-
struerad spänningsdelare eller en färdigkonstruerad. 

 

2.3 Signalställverk 
Ett signalställverk är en anläggning som kontrollerar trafiken på ett avgränsat spår-
avsnitt av järnvägen. Signalställverket manövrerar ett spårfordons väg genom reser-
vering av en tågväg, säkerställning att den lagda tågvägen är hinderfri samt kontroll 
att inga andra fordon kan komma in i denna tågväg. Innan spårfordonen får ett kör-
besked samlar signalställverken statusinformation från deras anslutna utdelar (t.ex. 
växlar, spårledningar, signaler). Informationen används sedan för kontroll av sär-
skilt satta villkor som måste uppfyllas för att en tågväg ska kunna läggas. Villkoren 
omfattar säkerhetsvillkor som exempelvis kan vara att växlar är lagda och låsta, att 
front- och sidoskydd är aktiva och att spåravsnitt är hinderfria [10]. 

Det första signalställverket började användas under 1850-talet i Storbritannien. 
Dessa ställverk använde avancerade signalsäkerhetsanläggningar. Den svenska järn-
vägen var under samma tid utrustad med endast enkla signalanordningar som ofta 
var tillverkade av trä utan någon avancerad teknik och ingen förregling. På 1880-
talet inleddes den svenska järnvägens modernisering av signalställverken, detta ge-
nom att införa förreglingstekniken från Tyskland [10]. 

Idag finns det tre olika typer av signalställverk: mekaniska- relä- och datorbaserade 
signalställverk. De vanligaste är reläbaserade signalställverk vilka utgör cirka 70 pro-
cent av alla signalställverk i Sverige. De datorbaserade signalställverken omfattar 
cirka 20 procent och de mekaniska signalställverken cirka 5 procent av den totala 
mängden signalställverk i Sverige [11]. 



6 | TEORI OCH BAKGRUND 

Valen av ställverk på RB gjordes med hänsyn till stationens storlek, stationsplace-
ring, hållbarhet och ekonomi. RB är utrustad med tre olika ställverkstyper. Det mest 
förekommande ställverket på RB är Microlok från Ansaldo och används i cirka 75 
procent av alla teknikhus på RB [12]. Ställverk 85 från Bombardier finns installerad 
på station Stockholms Östra och omfattar även Universitet, Stocksund och Mörby 
samt linjeblockering på sträckan. Den tredje ställverkstypen Integra från Siemens 
finns endast installerad på Ormsta och Hägernäs station [13]. Under RB upprustning 
är det planerat att uppgradera Stlv85 till Stlv95 samt att byta ut Integraställverken 
mot Microlok ställverk. 

Microlok 

Microlok är ett datorställverk som är utvecklat som ett friförbundet elektroniskt 
ställverk. Ett friförbundet elektroniskt ställverk skapar en unik lösning för varje 
driftplats (oftast små), vilket bidrar till låga kostnader när det gäller byggandet av 
enskilda driftplatser. Vid byggandet av flera driftplatser blir priset däremot högre i 
jämförelse med de andra typerna av ställverk. Microlok är baserad på PLC som gör 
att den är bättre utformad för en specifik driftplats [14]. 

Signalställverk modell 85 

Stlv85 är ett datorställverk som används för styrning och övervakning av driftplatser 
med konventionell signalering, det vill säga driftplatser utrustade med ATC. Denna 
variant av ställverk baseras på den geografiska förreglingstekniken, vilket innebär 
att den kan styra och övervaka flera intilliggande driftplatser inklusive mellanlig-
gande stationssträckor utrustade med linjeblockering. Centralenheten slutade till-
verkas år 2000 medan tillverkningen av utdelar för Stlv85 lades ner år 2011 av leve-
rantören Bombardier. Detta har bidragit till en begränsad volym av reservdelar och 
en sämre möjlighet att bygga nya anläggningar med Stlv85. Under arbetets gång 
fanns det cirka 100 - 120 stycken sådana anläggningar i Sverige [15]. 

Integra Domino 

Integra Domino är ett ställverk baserat på reläteknik. Dominos signallåda komplet-
teras med ett skrivbord som består av pluggbara kvadratkomponenter (tryckknap-
par) med en sidolängd på 40 mm. De pluggbara kvadratkomponenterna används för 
justering av kör- och manövreringsvägar. Senare versioner (t.ex. Domino 67) tillåter 
lagring av förinställda vägar som startar automatiskt när första körbanan inte längre 
är belagd. Integra Domino kan kompletteras med en PLC vilket automatiserar oper-
ationerna på ställverket [16]. 

2.4 Spårledningar 
Spårledningar används inom järnvägen för att detektera ett spårfordon på ett av-
gränsat spåravsnitt vilket avgränsas med skarvar. De två metoderna att detektera tåg 
som används på RB är likströmsspårledning och tonfrekvensspårledning. 
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Detekteringen med likströmspårledningar sker genom att mata den ena rälen (I-rä-
len) med ström och jorda den andra rälen (S-rälen). När ett spårfordon kommer in i 
ett sådant spåravsnitt kortsluts I- och S-rälen och reläet ”faller”, alltså banan betrak-
tas som belagd. Ur figur 2.4.1 framgår att varje spåravsnitt är utrustat med en mat-
ning och ett upptag [17]. Spårledningsmatning, b) (figur 2.4.1), är uppbyggda av en 
likriktare, en säkring, batterier, en resistor och flera parallellkopplade drossel. Spå-
reledningsupptag, a) (figur 2.4.1), är uppbyggda av ett relä, en säkring och seriekopp-
lade drossel.  

Tonfrekvensspårledningar består av en sändarenhet, en mottagarenhet, en tunning-
box och ett reläställverk som bevakar och styr ljussignalerna. Sändarenheten skickar 
ut en växelströmssignal som sedan tas emot av en mottagarenhet. Signalen som tas 
emot av mottagarenheten meddelar om spåret är belagt eller ej. Om signalen har 
lägre spänning än 290 mV tolkar ställverket det som att banan är belagd medan sig-
nalen som har högre spänning informerar om att banan är fri. En fördel med tonfre-
kvensspårledningar är att det inte behövs några fysiska skarvar i spåret eftersom 
dess spänning avtar efter ett fåtal meter. Tonfrekvensspårledningar kan delas upp 
med en s-formad förbindelse mellan rälerna [7]. 

2.5 Likriktarsystem 
En likriktare är en elektrisk anordning som omvandlar växelström till likström. Väx-
elström innebär att strömmen kan flöda åt båda riktningarna, en ström som kan 
växla fram och tillbaka flera gånger per sekund. Likström innebär att strömmen end-
ast flödar i en riktning. Elnätet använder växelström vid transporten av ström genom 
Sverige medan de flesta utrustningar använder likström för sin funktion. 

För att åstadkomma likriktningen används sammankopplade dioder. Dioderna kan 
kopplas på olika sätt beroende på om halv- eller helvågor eftersträvas som utsignal. 
En halvvågslikriktare för enfassystem, består av en diod som har funktionen att 
släppa igenom strömmen under strömmens positiva halvperiod och spärra 
strömmen under dess negativa period. En halvvågslikriktare för trefassystem 
innehåller tre dioder, en för varje fas. En helvågslikriktare för enfassystem består av 
fyra stycken dioder. Kopplingen möjliggör att även den negativa halvperioden 
omvandlas till en positiv ström. Helvågslikriktaren kallas även för likriktarbrygga 
eller Graetzbrygga, se figur 2.5.1. En helvågslikriktare för trefas består av 6 

Figur 2.4.1: Uppbyggnad av spårledningsmatning och spårledningsupptag. 
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sammankopplade dioder. En jämn (glatt) likström fås genom parallellkoppling av en 
kondensator. Kondensatorn minskar ripplet som uppstår vid likriktning av 
växelspänning. Sådana kondensatorer kallas för glättningskondensatorer [18]. En 
principiell uppbyggnad av ett spänningsaggregat innehåller en säkring, 
transformator, likriktare, glättningskondensator samt en regulator, se figur 2.5.2.  

Det finns flera metoder att omvandla växelspänning till likspänning, en av dessa är 
Switch Mode Power Supply (SMPS). SMPS är ett modernt sätt för en likriktare att 
omvandla växelspänning till likspänning. En variant av SMPS är primärswitchad 
likriktare som likriktar växelspänning genom en Graetzbrygga och filtrerar därefter 
spänningen med en elektrolytkondensator. Den omvandlade spänningen ”hackas 
upp” av en snabb elektroniskt styrd strömbrytare (switchtransistor) i en PWM kant-
våg med en hög frekvens (vanligen mellan 20 kHz och 1 MHz). Kantvågssignalen 
transformeras med hjälp av en ferrittransformator där den sedan likriktas och filtre-
ras på sekundärsidan så att önskad likspänning erhålls. SMPS ger en hög verknings-
grad och tillåter en stabil utspänning trots stora variationer i inspänningen, se figur 
2.5.3 [20]. 

Figur 2.5.3: Uppbyggnad av en SMPS. [21] 

Figur 2.5.1: Graetzbrygga. [19] 

Figur 2.5.2: Principiell uppbyggnad av ett spänningsaggregat. [19] 
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2.6 Uppladdningsbara batterier 
Ett batteri innehåller antingen elektrostatisk laddning, kemisk lagrad energi eller 
bränsleceller och är ett enkelt sätt att förvara energi på. Det finns ett stort utbud av 
batteritekniker, de fyra tekniker som var intressanta för projektet presenteras i tabell 
2.6.1. Batterisorterna som dominerar marknaden inom transport- och industribran-
schen är av: bly-, nickel-, litium- eller natriumbaserade material. På RB används det 
endast bly- och NiCd-batterier. Det finns en stor marknad för NiCd-batterier och 
blybatterier. NiCd- och blybatterier har en lång hållbarhet vilket är varför TRV och 
SL har valt att använda denna sortens blockbatterier på RB. Litiumjon- och nickel-
hydrid batterier är intressanta för den framtida strömförsörjningen av RB och har 
därför analyserats i rapporten.  

Storleken på en batteribank anges i Ah (Amperetimmar) och genom att multiplicera 
batterispänning med antalet amperetimmar fås ett teoretiskt värde på hur många 
Wh (wattimmar) som maximalt kan lagras. Resultatet varierar även beroende på 
temperatur och belastning på batteribanken [22]. 

Tabell 2.6.1: Jämförelse mellan batterityper för UPS-applikationer. [4] 

Batterityp Energitäthet 
(Wh/kg) 

Laddningstempe-
ratur (℃) 

Urladdning per 
månad (%) 

Bly 30–40 -20 till +50 5 

Nickel-kadmium 80–100 -20 till +65 17,5 

Litiumjon 200 0 till +45 2 

Nickel-metall-
hydrid 

80–100 -20 till +65 17,5 

 

Enligt tabell 2.6.1 är variationen i energitätheten mellan batterierna stor, blybatteri-
erna har en låg energitäthet medan litiumjonbatterierna väldigt hög. Dilemmat med 
Litiumjonbatterierna är deras känslighet för temperaturer [23], [24]. 

Blybatterier 

Blybatterier används framförallt i bilar och inom industrin, de är tunga men kan 
lagra mycket energi. För att uppnå sin önskade spänning seriekopplas flera galva-
niska celler. Blybatteriet består av en elektrod av bly, en motelektrod av blydioxid 
samt jonlösningen av svavelsyra utspädd med vatten. Blyet reagerar med svavelsyran 
som bildar blysulfat när syran kommer i kontakt med plattorna. Vid laddning av bly-
batteriet så skapas beläggningar på anoden och katoden, anoden av blydioxid och 
katoden bly. Vid urladdning skapas blysulfat från anodens blydioxid och från kato-
dens bly, se formel 1. Vid laddning är formel (1) inverterad [25].  
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𝑃𝑏 +  2𝐻2𝑆𝑂4  +  𝑃𝑏𝑂2  →  𝑃𝑏𝑆𝑂4 +  2𝐻20 +  𝑃𝑏𝑆𝑂4                     (1) 

Blybatterier kan kategoriseras i två sorter, startbatterier och djupurladdningsbatte-
rier. 

Startbatteriet har flera stycken parallella tunna plattor som skapar en stor ytarea 
med låg resistans. Batteriet kan då snabbt laddas ur och skapa en stor ström. Dju-
purladdnings batteriet har tjockare plattor och är till för att leverera en och samma 
ström kontinuerligt, denna sortens batterier brukar mätas i Ah (Amperetimmar) 
[26]. 

Blybatterierna har en hög specifik kraft och ibland en hög urladdningsström. De age-
rar även bra under höga och låga temperaturer. Nackdelen med batterierna är dess 
låga specifika energi [27]. De återuppladdas långsamt och har en begränsad livscy-
kel. Deras livslängd påverkas av om batteriet djupurladdas eller laddas kontinuerligt 
när batteriet är fulladdat. Batterierna är även skadliga för miljön eftersom de inne-
håller den giftiga tungmetallen bly som kan skada nervsystemet på människor [28]. 

Nickel-järn-batterier (NiFe) och Nickel-Kadmium-batterier (NiCd) 

NiFe och NiCd-batterierna kan kategoriseras som blöta batterier. NiFe batterierna 
uppfanns 1899 och är mycket hållbara. De ursprungliga NiFe batterierna blandades 
med grundämnet kadmium vilket gav en positiv laddningseffekt. NiCd-batterierna 
innehåller i huvudsak nickel-kadmium med en mindre mängd järn som tillsats [29]. 

NiCd-batterier har varit mycket populära vid strömförsörjningen av både bärbara 
och stationära utrustningar. NiCd-batterierna blev förbjudna att säljas i konsument-
produkter år 2009 på grund av dess miljöfarliga tungmetall kadmium [30]. Batteri-
erna består av en positiv elektrod i form av en tunn och böjlig skiva utformad huvud-
sakligen av nickelhydroxid och en negativ elektrod av kadmium. En nackdel med 
NiCd-batteriet är att det innehåller den miljöfarliga metallen kadmium. Denna sorts 
batterier används framförallt i industriellt bruk, handverktyg och vid nödljusbelys-
ning. Blockbatterierna åldras stadigt och förutsägbart vilket gör det enklare att kon-
trollera deras livscykel. De tål temperaturer från -20 ℃ till +65 ℃ och håller en hög 
effekt ned till 50 procent av dess maximala laddning [31]. 

Nickel-metallhydrid-batterier (NiMH) 

I och med samhällets ständiga krav på miljövänliga produkter har en ny form av bat-
terisystem tagits fram. I detta nya batterisystem används nickel-metallhydrid samt 
litiumjon istället för de miljöfarliga ämnena kadmium och bly. NiMH positiva elek-
trod liknar NiCd-batteriet eftersom de båda består av nickel däremot består NiMH- 
batteriets negativa elektroder istället av en metallhydrid (aluminium, mangan, mag-
nesium och kobolt) [32]. Denna sortens blockbatterier har framförallt ersatt NiCd-
batterierna i snabbrörliga konsumentprodukter. NiMH-batteriet har i jämförelse 
med ett liknande NiCd-batteri cirka 50 procent längre driftstid och väger samtidigt 
mindre. En nackdel med NiMH-batterierna är hur snabbt de självurladdas och deras 
höga temperatur vid uppladdning [33]. 
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Litiumjonbatterier 

Den moderna tekniken för batterier som innehåller Litium kallas för litiumjonbatte-
rier. Flera förändringar har nyligen skett inom energisektorn med användningen av 
den energin som förser industrin med elektricitet. Litiumjonbatterier har förmågan 
att lagra stora mängder energi, snabb återuppladdning och en lång cyklisk livslängd 
med flera tusentals ur- och uppladdningar [34]. Cellspänningen hos litiumjonbatte-
rierna är 3,7 V jämfört med 1,2 V hos NiCd-/NiMH-cellen samtidigt som Li-systemen 
även har en något högre energitäthet än övriga kemiska system. Litiumjonbatteri-
erna utvinner sin lagrade energi genom att litiumjoner rör sig mellan elektroderna i 
batteriet. Anoden består av en grafitmix och katoden består av litium eller metalloxid 
men kan även bestå av en kombination av dessa. Katodens sammansättning avgör 
cellens kapacitet samt belastningsegenskaperna [35]. Ett problem som uppmärk-
sammats mycket av media är det stora antalet av värme- och brännskador som orsa-
kats av icke certifierade Li-jonbatterier. Detta problem ska på senare tid ha åtgärdats 
med de senare modellerna av Li-jonbatterier. De bör inte utsättas för onödigt mycket 
vibrationer, höga temperaturer eller uppladdningar under frystemperatur. Li-
jonbatterierna bör inte urladdas till 0 procent laddning, utan bör alltid ha en liten 
laddning kvar i sig. Om dessa batterier djupurladdas minskar dess kapacitet.  Tekni-
kerna som är baserade på Nickel kan däremot urladdas fullständigt utan kvarstående 
fel [36]. 

2.7 Transienter 
Transienter även kallat strömspikar är mycket kortvariga förändringar av spän-
ningen i ledningarna. Dessa orsakas vid överbelastning av nätet eller när någon form 
av induktiv eller reaktiv belastning slås av. Vid detta tillfälle kan det skapas våld-
samma transienter. Transienter har förmågan att fortplanta sig i elnätet och förkorta 
livslängden på alla anslutna komponenter [37].  

En metod att mäta transienter är genom Halleffekt-mätning. Halleffekt är fenome-
net då en strömförande ledare i ett magnetfält får en potentialskillnad vinkelrätt mot 
strömriktningen. Potentialskillnaden kallas för Hallspänning och är direkt proport-
ionell mot styrkan av magnetfältet. Magnetfältets styrka mäts med Halleffekt och 
kan användas för beräkning av strömmen som går igenom ledningen [38]. Ett sätt 
att skydda nätet från transienter är genom att reducera och dämpa transienterna. 
Två kända sätt att reducera transienter är via lågpassfilter och metalloxidvaristor 
(MOV). 

Metoder för att reducera transienter 

Ett lågpassfilter är konfigurerat så att låga frekvenser kan passera filtret samtidigt 
som höga frekvenser spärras. Lågpassfilter kan konstrueras på flera sätt. Oftast be-
står filtret av en resistor och en kondensator. Det finns matematiska metoder för att 
optimera komponent valen beroende på de krav som ställs på filtret. I figur 2.7.1 vi-
sas lågpassfiltrets förstärknings-och faskurva [19]. Lågpassfiltret i figur 2.7.1 brytfre-
kvens är 1 Hz och filtret släpper igenom alla signaler med frekvenser upp till 1 Hz.  
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Metalloxidvaristor (MOV) är en spänningsberoende resistor som har varierbar im-
pedans. Impedansen på en MOV är oproportionell mot spänningen över den, när 
spänningen stiger minskas dess impedans, se figur 2.7.2. Under normala driftsför-
hållanden har komponenten hög impedans och ger därför ingen större effekt på den 
parallellt kopplade kretsen, vilket gör den till en lämplig metod att skydda kretsar 
från transienter [39]. 

MOV:er kan kopplas in i en krets med en säkring och ibland även andra komponen-
ter såsom resistorer för att åstadkomma ett komplett överspänningsskydd (även kal-
lat surge protector). 

 

 

Figur: 2.7.1: Belopp-och faskurva för ett lågpassfilter [16]. 

Figur 2.7.2: beskrivande figur för MOV resistans beroende av spänning. 
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2.8 Avbrottsfri kraftförsörjning 
Avbrottsfri kraftförsörjning även kallat UPS används vid anläggningar som är bero-
ende av en stadig ström utan störningar. Dessa störningar kan orsakas av plötsliga 
strömavbrott, transienter, förvrängda sinusvågor eller över- och underspänningar. 
Dessa system innehåller effektomvandlare, blockbatterier samt övervakningskret-
sar. UPS fungerar som en brygga mellan strömförsörjning och generatorkraft för att 
skapa en smidig övergång från en kraftkälla till en annan. 

UPS lagrar energi i ett antal externa eller inbyggda batterier. Vid strömavbrott kan 
anläggningarna vara i drift olika länge beroende på storleken av dessa batterier. Stor-
leken på UPS:en bestämmer största möjliga last som kan anslutas. Spänningen från 
nätet går genom en likriktare som omvandlar spänningen till likspänning. Denna 
likspänning används sedan för att ladda upp batterierna till UPS:en. När nätspän-
ningen försvinner tar batterierna över matningen av anläggningen utan extra in-
kopplingstid. UPS-systemet omvandlar slutligen strömmen till AC innan kopplingen 
når lasten [40]. 

Redundanta UPS-system består av flera moduler. När avbrott sker i en av modulerna 
fungerar fortfarande det redundanta UPS-systemet. Detta innebär att ett redundant 
UPS-system skapar färre avbrott till skillnad från icke redundanta UPS-system [41].  

Det finns två vanliga UPS-system som används i dagens samhälle, statistik UPS samt 
dynamisk UPS även kallat roterande UPS. 

Statisk UPS  

Den statiska UPS-enheten kallas statisk eftersom den inte har några rörliga delar. 
UPS består oftast av en likriktare och en växelriktare som skapar en koppling mellan 
elnätet, batterier och lasten, se figur 2.8.1. Likriktaren inuti den statiska UPS:en om-
vandlar inkommande nätström från AC till DC och växelriktaren omvandlar DC till-
baka till AC som sedan matas in i lasten. När elnätet är kopplat till likriktarna laddas 
energilagringsmediet, vanligtvis blockbatterier. I detta fall försörjs lasten av elnätet. 
När strömförsörjningen är förvrängd eller misslyckad tar batterierna över strömför-
sörjningen igenom växelriktaren [42]. 

Figur 2.8.1: En enkel uppsättning för en statisk UPS. 



14 | TEORI OCH BAKGRUND 

 

Dynamisk UPS 

Det dynamiska UPS-systemet även kallat roterande UPS, kallas roterande eftersom 
den roterande motor-generatorn i UPS-enheten är länken mellan systemet och las-
ten. Vid normaldrift går nätspänningen direkt genom motorn till anläggningen sam-
tidigt som de anslutna blockbatterierna laddas. När spänningen sedan sjunker under 
en viss nivå används den lagrade energin från blockbatterierna se figur 2.8.2. Under 
By-pass-läge matas den anslutna anläggningen genom motorn från nätet utan att 
ladda batteriet. Rotationstekniken används när belastningar ska visa en låg effekt-
faktor vilket resulterar i ökade förluster i kraftdistributionssystemet och därmed en 
ökad energikostnad. Motorns rörelseenergi används för att stabilisera matningen 
och för att hantera avbrotten på ett smidigt sätt eftersom rotationsenergin inte av-
bryts lika enkelt som den elektriska [42]. 

2.9 Solceller 
En solcell är en fotocell som är optimerad för att omvandla solstrålning till elektrici-
tet. Solceller är uppbyggda i olika skikt och genom en extern anslutning skapas ett 
omlopp av elektriskt flöde då elektroner rör sig från N-dopat (negativt laddat) till P-
dopat (positivt laddat) lager i dess struktur. Solcellen består av en halvledare i form 
av kisel som fungerar som flera stycken dioder. När solljus når dioderna uppstår en 
elektrisk ström med låg spänning. Solcellerna seriekopplas i solpanelerna för att ge 
en större spänning, parallellkoppling bidrar till en ökad strömstyrka. En solcell bru-
kar monteras ihop till en större enhet som täcks med glas och en ram av aluminium 

Figur 2.8.2: En enkel uppsättning för en dynamisk UPS. 
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och kallas då för en solpanel, se figur 2.9.1. En vanlig tillämpning är att montera flera 
solpaneler sida vid sida för att nå önskad effekt [44].  

Solceller finns i två olika huvudtyper, kristallina celler och tunnfilmsceller. Kristal-
lina celler har något högre verkningsgrad än tunnfilmsceller men priset för dem är 
högre. Kristallina celler påverkas också mer negativt av hög värme. Tunnfilmsceller 
är billigare men tar mer plats och har något bättre verkningsgrad vid diffust ljus [44]. 

Det finns flera faktorer som anger hur mycket el en solcellsanläggning kan generera 
[44]. I Sverige kan områdets påverkan av solen skilja mycket, därför är följande fak-
torer speciellt viktiga i Sverige: 

·       Antalet soltimmar området har per år 

·       Områdets väderstreck 

·       Vinkel då rätvinklig solinstrålning ger maximal instrålning per yta 

·       Skuggning kan skymma solinstrålning 

·       Snö- och lövtäckning 

·       Nedsmutsning 

·       Anläggningens verkningsgrad 

 

Solceller har framförallt haft framgång i de länder med höga elpriser men på senare 
tid har det även skapats ett intresse i de nordiska länderna som har låga elpriser. 
Solceller fungerar bra både i regn och vid snö, då solljuset reflekteras till solcellerna. 
Då ett is-lager eller snölager täcker solcellerna skapas ett filter som minskar intaget 
av solstrålning betydligt. Dessa filter kan reduceras genom att enkelt fösa bort snö-
lagret eller hälla varmt vatten över solcellerna. Temperaturerna i de nordiska klima-
ten är ideala för solcellsladdare då det kalla klimatet kyler ner solcellerna så att de 
kan arbeta i en fördelaktig temperatur [45]. 

Figur 2.9.1: Beskrivande bild av en solpanel. [43] 
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 Storleken på erhållen effekt från solen per kvadratmeter på olika delar i Sverige visas 
i figur 2.9.2. 

Figur 2.9.2: Storleken på erhållen effekt från solen per kvadratmeter på olika delar i Sverige. [46] 

För stora solcellsladdarsystem kan en kontrollenhet användas, denna ökar prestan-
dan och skyddet av systemet. Dessa kontrollenheter skapar ett avbrott mellan sol-
panelen och batteriet då batteriet är fulladdat [47].  
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3 Metoder 

I detta kapitel beskrivs de tillvägagångssätt som har använts i arbetet för att forma 
förslagen till att minska antalet sorter av likriktare och blockbatterier på RB. En kart-
läggning har gjorts av de befintliga material som finns på RB med syfte att finna 
lämpliga varianter av likriktare. En undersökning har utförts av transienter för att 
säkerställa strömförsörjningens säkerhet. Genom en sammanställning över behovet 
av UPS har även ett förslag på alternativa energikällor, i form av solceller kunnat 
läggas fram. 

I detta kapitel redovisas även tabellerna som har tagits fram under arbetets period. 
Tabellerna visar egenskaperna hos de likriktare och blockbatterier som finns i RB:s 
teknikhus. Tabellerna har utformats utifrån de ritningar från anläggningarna som är 
tillgängliga från TRV:s tekniska dokumentationsarkiv. Tabellerna har modifierats 
efter inventeringar, eftersom de erhållna ritningarna inte uppdaterats efter diverse 
ändringar i kretsarna. 

3.1 Skapandet av en hållbar försörjning av Roslagsbanans signalsystem 
För att förbättra och förnya RB:s strömförsörjning utfördes arbetet med utgångs-
punkt i tre ledord: 

Hållbar - Förenkla underhållet av signalanläggningarna genom att skapa standarder 
för likriktarkretsarna i teknikhusen på RB och genom att förenkla underhållet av 
dessa kretsar. 

Robust - Minska antalet avbrott för signalanläggningarna på RB genom kontroll av 
de elektriska kretsar samt installation av både dynamiska och statiska UPS-system i 
teknikhusen på RB. Detta ska bidra till att all trafik på RB kan köras i ett förbestämt 
antal timmar vid avbrott av de försörjande elnäten på RB. I det fallet då anläggning-
arna endast försörjdes av solceller skulle de utomstående elnätsproblemen inte vara 
lika problematiska vid försörjningen av signalanläggningarna. 

Miljövänlig - Minska den miljöpåverkan som RB:s strömförsörjning ger upphov till. 
Detta genom att uppdatera de befintliga anläggningarna med hänsyn till dess miljö-
påverkan. Valet av vilken sorts batterier som försörjer anläggningar kan spela en be-
tydlig roll. Grundämnena som batterierna innehåller påverkar miljön olika mycket 
beroende på återvinningsmetod. Vissa batterier är enklare att återanvända och vissa 
innehåller tungmetaller vilket gör att de är svårare att återvinna. Vilka metaller, hur 
ofta och på vilket sätt de skrotas samt hur mycket som återvinns är viktiga punkter 
vid analysering av batteriet som ska användas i anläggningen. Genom att skapa en 
robustare och hållbarare anläggning på RB så reser färre användare med alternativa 
transportmedel vilket i slutändan bidrar till en bättre miljö. Användandet av solceller 
för anläggningarna bidrar till att förnybara energikällor i högre grad kan användas. 
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3.2 Inventering 
Eftersom ett fåtal av RB:s teknikhus är placerade inom spårområdet så krävdes be-
hörigheterna från kursen “Spår- och tunnelbehörighet” (Kat 19/X9) för att kunna 
vistas i spårområdet. 

Under projektet har teknikhusen på RB inventerats. Genom dessa inventeringar har 
flera sammanställningar skapats av de befintliga likriktarna med hänsyn på deras 
artikelnummer, tillverkare, in- och utspänning, strömkapacitet samt maximala last. 
Sammanställningarna gjordes i ett flertal Excel-ark, vissa anpassade för att tydligare 
visa antalet olika sorter som finns. Andra har skapats för att tydliggöra exemplarens 
anknytning till anläggningarna. Flera sammanställningar gjordes även för leverans-
, ersättnings- och konfigureringsmöjligheterna av likriktarna och blockbatterierna. 
Det har även tagits fram ett flertal förslag, riktlinjer och åtgärdsplaner för att minska 
antalet variationer av likriktare och blockbatterier längs RB. 

Inventeringarna av likriktarna och blockbatterierna har genomförts på alla RB:s tek-
nikutrymmen, även för de teknikutrymmen som ska rivas inom de närmsta åren. 
Inventeringarna i dessa anläggningar har utförts med avseende att tydligt dokumen-
tera vilka komponenter som inom en snar framtid ska tas ur bruk och återanvändas 
på liknande anläggningar som reservdelar. Fullständig tabell för likriktarnas kopp-
ling till batteri och anläggning finns i kapitel Bilagor, Bilaga 3. Tabell för planerade 
preliminära ändringar på RB finns i kapitel Bilagor, Bilaga 2. 

3.3 Befintliga likriktare 
Likriktarna på RB är individuellt anpassade efter beställarens behov. De mest före-
kommande (cirka 160 stycken) likriktarna i RB:s teknikhus är av tillverkaren Ben-
ning (tidigare under namnet: Eldaco). Dessa likriktare omvandlar huvudsakligen 
spänningen från 230 VAC till 24 VDC eller 12 VDC. Efter en intervju med Mikael 
Carlsson, teknikchef på Benning Sweden AB, och Johan Ekstrand, försäljningschef 
på Benning Sweden AB, framkom att likriktarna Benning ADC 3 skulle produceras i 
minst 15 år framåt och att enligt PAL (1992) [48] har Benning skyldighet att ha re-
servdels produktion i ytterligare 10–15 år efter att produktionen lagts ner. Bennings 
likriktare kan ladda både NiCd- och blybatterier genom att förprogrammera likrik-
tarna för en speciell sort av blockbatterier. Benning har valt att inte ge ut sin ma-
nual/mjukvara för programmering till kunderna, i stället fanns likriktarna färdigan-
passade efter kundens önskemål. Detta eftersom ledningen på Benning är medvetna 
om att personalen som arbetar med likriktarna byts ut oftare än likriktarna själva.  

I kioskerna/kurerna längs RB finns det även (cirka 150 stycken) äldre likriktarsystem 
av tillverkarna Bombardier Transportation AB (tidigare under namnen: Ericsson, 
AB Telekraft, Telekraft industri AB samt Standard radio och telefon) eller ADTranz. 
Dessa levereras av TRV:s materialservice. TRV:s materialservice har som uppdrag 
att försörja Trafikverkets anläggningar med reservdelar. I reservdelarna ingår likrik-
tarna som har ett artikelnummer som vanligen börjar med 0662. Fördelen med 
dessa likriktare är att Trafikverket kan garantera deras tillgänglighet. Likriktarna 
som TRV:s materialservice levererar är avsedda för laddningen av NiCd-batterier. 
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Totalt finns det 11 stycken Siemens Sitop likriktare på RB. Dessa likriktare omvand-
lar trefasväxelspänning till enfaslikspänning. 

Det finns flera stycken till storleken mindre likriktare på RB som inte klarar av lika 
stark ström som de större likriktarna. Dessa likriktare tillverkas av företagen Tuf-
vasson, Omron, Mascot och Bonab. Det som ofta skiljer likriktarna sinsemellan är 
strömmen och maxlasten dem arbetar i. Strömmen som likriktarna på RB verkar i 
varierade mellan 0,1 A – 60 A. 

Det finns även cirka 10 stycken specialanpassade sorters likriktare i anläggningarna 
på RB. Dessa likriktare finns det endast 1–2 stycken av varje modell på RB. 

3.4 Befintliga batterier 
På RB används framförallt SL:s standardbatterier (blybatterier) men även TRV stan-
dardbatterier (NiCd-batterier). Båda sorternas blockbatterier har en låg självurladd-
ning. Blybatterierna är producerade av företaget Enersys eller Hawker - Powersafe. 
Fördelarna med blybatterierna är att de är billiga, enkla att tillverka, har en låg kost-
nad per wattimme (kr/Wh), tar upp en liten area och tål både höga och låga tempe-
raturer. NiCd-batterierna används framförallt vid vägkorsningar då dessa anlägg-
ningar utsätts för större temperaturvariationer, vilket NiCd-batterierna klarar av 
bättre än blybatterierna. NiCd-batterierna finns i tre olika modeller, producerade av 
företaget Saft: SBLE, SBM och SBH. Dessa tre modeller klarar av temperaturer från 
-20 °C till +50 °C och ska fungera felfritt i cirka 20 år. Den stora skillnaden bland 
NiCd-batterierna är deras urladdningstid, SBLE: 1 h – 10 h, SBM: 15 min – 2 h, SBH: 
1 s – 30 min [49]. 

En tydlig skillnad mellan de befintliga blockbatterierna på RB är dess storlek. Stor-
leken på NiCd-batterierna är betydligt större, cirka tredubbla volymen i jämförelse 
med blybatterierna. NiCd-batterierna tolererade även högre temperaturer något 
bättre än blybatterierna. På grund av detta är många kurer/kiosker utrustade NiCd-
batterier, eftersom dessa anläggningar har plats för större blockbatterier. Teknikhu-
sen och skåpen längst RB innehåller oftast blybatterier. 

För att finna den optimala lösningen för en batteristandard så behövs ett blockbat-
teri som kunde klara av att skapa en gemensam drifttid för RB:s signalanläggningar 
då anläggningarna tappat sin elförsörjning från elnätet. Alla anläggningar bör kunna 
vara verksamma i minst 4 timmar via den lagrade UPS kraften. Ett problem som 
finns på RB är att batteribankerna i teknikutrymmena prioriterar fel kretsar, till ex-
empel försörjde en anläggning lamporna i cykelutrymmet men inte belysningen på 
plattformen när anläggningen tappat anslutning till elnätet [50]. 

3.5 Undersökning av transienter  
Ett återkommande problem i teknikutrymmena på RB är de transienter som upp-
kommer när flera elektriska kretsar används samtidigt. För att få en bättre förståelse 
av vad som orsakar transienterna, hur ofta de förekommer och att likriktarna inte 
tar skada av strömspikar så utfördes två stycken Hall-mätningar. Under Hall-mät-
ningarna uppmättes strömmen i kretsarna i Roslags Näsbys teknikhus och Tibbles 
kraftanläggning. En anläggning som är särskilt utsatt av transienter är teknikhuset i 
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Roslags Näsby och valdes därför att undersökas, Tibble valdes eftersom den är en 
typstation på RB. 

Hall-mätningen utfördes med hjälp av ett digitalt bärbart oscilloskop av märke Fluke 
och en strömtång av samma märke. Flukes oscilloskop och strömtång användes ef-
tersom de är lätthanterade och visar tydliga resultat. Strömtången kan med hjälp av 
det magnetiska fält som bildas runt ledningen visa strömmen i ledningen. Oscillo-
skopet kan ställas in så att den identifierar transienter med hjälp av den förinstalle-
rade funktionen ”trig”. När transienten inträffar visar oscilloskopet endast de milli-
sekunder av mätningen vid transientens tillfälle. En uppfattning kan skapas därefter 
om hur strömspikarna skulle kunna se ut och hur skadliga de kan anses vara för 
likriktarna. 

Mätningen i Roslags Näsby pågick i 60 minuter med låg trafiktäthet (cirka 1 tåg var 
10:e minut). Oscilloskopet visade 2 stycken tydligt uppmätta strömspikar och 4 
stycken distorsioner. På så vis kunde det konstateras att en tydlig transient skedde 
cirka var 30:e minut i en av de tre faserna i Roslags Näsbys elnät på 400 VAC. En av 
de uppmätta strömspikarna i Roslags Näsby framgår i figur 3.5.1 och uppmätt dis-
torsion framgår i figur 3.5.2. För att tydligare avgöra varifrån strömspikarna uppstår 
så utfördes även en Hall-mätning vid de transformatorer som transformerar ner 
spänningen från 8 kVAC till 800 VAC i kraftanläggningen i Tibble. 

Figur 3.5.1: Strömspik som förekom i Roslags Näsby. 

Figur 3.5.2: Distorsion som förekom i Roslags Näsby. 
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För att reducera transienterna som förekom i Roslags Näsby förslogs ett lågpassfilter 
och en MOV. 

 

För att analysera transienternas källa undersöktes de anslutna elektriska centralerna 
som var anslutna till samma nät som Roslags Näsbys likriktare, se figur 3.5.3. 

Analys av de anslutna elektriska utrustningarna i elnätet visade att motorerna i nätet 
kan vara källan eller en bidragande faktor till transienterna. De flesta av de anslutna 
elektriska kretsarna innehöll en motor. Eftersom motorer kan orsaka transienter var 
det störst chans att en eller flera motorer hade orsakat de uppmätta transienterna. 
För att finna källan av transienterna undersöktes en trefas induktiv motor, en lik-
nande variant som växelmotorerna vid Roslags Näsby. Motorns funktion diskutera-
des först med experter inom signalanläggningar på RB för att sedan simuleras i labb-
miljö. Vid snabba avslagningar (brytning av krets vid högt strömflöde) av motorn 
skapades transienter som framgår i figur 3.5.4. Dessa transienter liknande transien-
terna som mättes i Roslags Näsby vilka framgår i figur 3.5.1. 

Metod 1: Lågpassfilter 

I Roslags Näsby var strömfrekvensen 50 Hz. Därför krävdes ett filter som reducerade 
frekvenser över 50 Hz. Filtret som användes konstruerades enligt figur 3.5.5. 

Figur 3.5.3: Ritning av Roslags Näsby elnät. 

Figur 3.5.4: Erhållen transient från motorer i labbmiljö 
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Figur 3.5.5: Lågpassfiltrets simulerade krets i OrCAD Capture. 

Brytfrekvensen är den frekvens som filtret har när signalen är dämpad till halva dess 
styrka, (-3 dB). En brytfrekvens på 1000 Hz användes då elnätets signal på 230 VAC, 
50 Hz fortfarande kunde passera utan problem samtidigt som diverse brus och 
transienter reducerades. 

Först valdes en kondensator på 33 nF eftersom den fanns tillgängligt, därefter be-
räknades resistansen som skulle ingå i lågpassfiltret på följande sätt.  

𝑓𝑓: 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 [𝐻𝑧] (1000) 

𝐶: 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑠 [𝐹] (33 𝑛) 

𝑓𝑇 =
1

2∙𝜋∙𝐶∙𝑅
                                (2) 

𝑅 =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 33 ∙ 10−9 ∙ 1000
= 4,8 𝑘𝛺 

Värdet på resistansen blev således 4,8 kΩ. För att kontrollera hur mycket strömspi-
karna skulle reduceras med detta filter gjordes följande antaganden utifrån figur 
3.5.1. 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑: 𝑈𝑇 [𝑉] = 600 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠: 𝑓𝑇  [𝐻𝑧] = 100 𝑘 

Följande kretsanalys utfördes för att matematisk bevisa hur transienter påverkades 
av lågpassfiltret med förbestämda värden på resistans och kapacitans. I detta fallet 
betraktades strömspikarnas parametrar som en insignal.   

Nodanalys i punkten mellan LP C1 och LP R1, i figur 3.5.5 gav: 

𝑈𝑢𝑡 = 𝐴 

𝑈𝑢𝑡 − 𝑈𝑖𝑛

𝑅
+

𝑈𝑢𝑡 − 0  

𝐶
= 0 →  𝑈𝑢𝑡 (

1

𝑅
+

1

𝐶
) = 𝑈𝑖𝑛 ∙

1

𝑅 
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𝑈𝑢𝑡
𝐶+𝑅

𝐶
= 𝑈𝑖𝑛 →  𝑈𝑢𝑡 = 𝑈𝑖𝑛

𝐶

𝐶+𝑅
         (3) 

 

Impedansen för valda kondensatorn beräknas enligt formel (2) och skapar följande 
ekvation: 

|𝑋𝑐| =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 100 ∙ 103 ∙ 33 ∙ 10−9
= 48,23 Ω 

Utsignalen som fås när strömspiken kommer in beräknas enligt formel (3): 

𝑈𝑢𝑡 = 𝑈𝑇 ∙
|𝑋𝑐|

√𝑅2 + |𝑋𝑐|2
=

48,23 ∙ 600

√(4,8 ∙ 103)2 + 48,232
= 6 𝑉 

Beräkningen ovan visade att lågpassfiltret reducerade strömspiken som var på 600V 
ner till 6V.  

För att bevisa hur lågpassfiltret kunde påverka vanliga insignalen utfördes matema-
tiska beräkningar med följande parametrar och enligt formlerna (2) och (3): 

𝐼𝑛𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙: 𝑈𝑖𝑛 [𝑉] =  230sin (50 ∙ 2𝜋 ∙ 𝑡) 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑: 𝑈𝑉 [𝑉] = 230 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠: 𝑓𝑉  [𝐻𝑧] = 50  

|𝑋𝑐| =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 50 ∙ 33 ∙ 10−9
= 96,46 𝑘Ω 

𝑈𝑢𝑡 =
96,46 ∙ 103 ∙ 230

√(4,8 ∙ 103)2 + (96,46 ∙ 103)2
= 229,7 𝑉 
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Kretsen ur figur 3.5.5 simulerades i programmet OrCAD Capture.  Insignal skapa-

des av en sinusvåg med frekvensen på 50 Hz och amplituden på 230 V och en puls 

med amplituden 500 V, intervallet 150 ns och perioden 13 ms. Detta resulterade till 

två stycken grafer som framgår i figur 3.5.6.  

Den övre grafen visar inkommande signal med transienter. Undre grafen visar 

spänningen över lasten då ett lågpassfilter är inkopplat. Spänningen över lasten är 

en sinussignal som inte är påverkad av transienten.  

En simulering skapades även för att undersöka om strömspikarna reducerades med 

detta filter. I simuleringen som framgår i 3.5.7 är strömmen helt opåverkad av 

transienter.  

Vid mätningar i labbmiljö skyddade lågpassfiltret elnätet från transienter orsakade 

av snabba avbrott på motorn. Lågpassfiltret reducerade transienterna, både spän-

nings- och strömpulserna. Med lågpassfiltret integrerat i samma krets som motorn 

så påverkades inte motorns inställningar. Lågpassfiltret kunde alltså anses vara 

idealt för att reducera transienterna i Roslags Näsby. 

 

 

Figur 3.5.6: Spänningen över källan och lasten. 

 

Figur 3.5.7: Strömmen över lasten påverkad av lågpassfilter 
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Metod 2: Metalloxidvaristor 

Den andra metoden som undersöktes för att skydda lasten från transienter var en 
varistor. Varistorn som undersöktes i simuleringarna var av modell SIOV b32k230 
av tillverkaren Epcos. Dess effektiva arbetsspänning är 230 V och den tål upp till 25 
kA i max 0,4 µs. Varistorn installerades i kretsen enligt figur 3.5.8. 

Figur 3.5.8: Simulerad krets för MOV med transienter i OrCAD Capture 

Varistorer har förmågan att ändra sin impedans beroende på hur hög spänningen är. 
Varistorn som undersöktes ändrade sin impedans när spänningen översteg 325 V, 
enligt tillverkarens datablad [51]. Vilket resulterade i en minskning av varistorns im-
pedans. Kretsen konstruerades med hänsyn att varistorn skulle kunna styra bort 
höga strömmar från lasten för att skydda den.  Det resulterade till att varistorn kopp-
lades parallellt med lasten vilket bidrog till att varistorn förde bort höga strömmar 
till jord genom att sänka sin impedans. Under normala driftförhållanden behöll va-
ristorn hög impedans och påverkade på så vis inte kretsen. Varistorns maximala im-
pedans var större än 10 MΩ och lägsta impedansen knappt några Ohm (Ω). Enligt 
strömdelningsformeln (4) visades hur varistorn påverkade kretsen under normala 
driftförhållanden.  

Följande parametrar antogs: 

𝐿𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑠:  𝑅1[Ω] =  1000 𝐾 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑠: 𝑅2[Ω] = 10 𝑀 

Under detta exempel antogs inkommande ström vara 1 A utan påverkan av transi-
ent, detta ger: 

𝐼𝑡𝑜𝑡[𝐴] = 1 

𝐼𝑅1 = 𝐼𝑡𝑜𝑡 ∙
𝑅2

𝑅1+𝑅2
                  (4) 

𝐼𝑅1: 𝑆𝑡𝑟ö𝑚𝑚𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑙𝑘𝑜𝑝𝑝𝑙𝑎𝑑 [𝐴] 

𝐼𝑅1 = 1 ∙
10 ∙ 106

(1000 ∙ 103) + (10 ∙ 106)
= 0,91 𝐴 

Denna uträkning bevisade att nästan all ström gick igenom lasten och att kretsen var 
nästintill opåverkad av varistorn. Om varistorn inte var inkopplad i kretsen hade all 
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ström, 1 A flödat genom lasten istället för 0,91 A. Den totala sänkningen av strömmen 
på grund av varistorn var i detta exempel 0,09 A.  

Kretsen ur figur 3.5.8, simulerades med OrCAD Capture. Simuleringarna utfördes 
för att se hur kretsen påverkades av varistorn. Tre stycken grafer skapades vilka 
framgår i figur 3.5.9.  

Översta grafen i figur 3.5.9 visar inkommande ström påverkad av transienter. In-
kommande ström är en sinuskurva med amplituden på 230 mA och när transien-
ten inträffar går den upp till 500 mA.  

Den mellersta grafen i figur 3.5.9 visar strömmen igenom lasten som är opåverkad 
oavsett inkommande ström tack vare varistorn som visas i understa grafen på bil-
den. 

Understa grafen i figur 3.5.9 visar strömmen igenom varistorn som är låg nästan 0 
A fram till att transienten inträffar. När transienten inträffar ändras varistorns im-
pedans för att styra bort överskott av strömmen bort från lasten.  

En ny krets skapades för att mäta strömmen över lasten. Denna krets innehöll inte 

transienter för att tydligare visa MOV:s påverkan av spänning. Spänningskällan var 

en sinusvåg med amplituden 500 V och med frekvensen 50 Hz, se figur 3.5.10. 

Figur 3.5.9: Strömmen över källan, lasten och MOV.  

Figur 3.5.10: Simulerad krets för MOV utan transienter i OrCAD Capture 
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Kretsen i figur 3.5.10 simulerades i OrCAD Capture, den skapades för att visa 

MOV:n beroende av spänning. Simuleringen som skapades visas i figur 3.5.11.  

Hög ström passerar igenom varistorn då spänningen stiger över en viss gräns vilket 

framgår i figur 3.5.11. Denna höga ström gick genom varistorn under perioderna 3 

ms - 6,6 ms och 13 ms - 16,6 ms. Det höga strömmen skapades eftersom varistorn 

sänkte sin impedans. Eftersom spänningskällan och varistorn var parallellt 

kopplade hade de samma spänning. Spänningen över varistorn under intervallen 3 

ms - 6,6 ms och 13 ms – 16,6 ms kan beräknas med formel (5): 

𝑈𝑀𝑂𝑉 = Û ∙ sin(2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝑡)                  (5) 

𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑣ä𝑟𝑑𝑒: Û [𝑉] = 500  

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠: 𝑓 [𝐻𝑧] = 50 

𝑇𝑖𝑑: 𝑡 [𝑠] 

 

 

Resultatet blev att varistorn B32K230 absorberade mest ström när spänningen 

över varistorn var över cirka 400 V och under cirka -400 V (vilket framgår av de 

röda linjerna dragna i figur 3.5.11).  

Vid mätningar av MOV konstaterades att den inte påverkade kretsen på något ne-

gativ sätt, både i simuleringar i OrCAD Capture och i labbmiljö. Under mätning-

arna i labbmiljö undersöktes flera olika styrkor på varistorer (31 V, 85 V, 300 V) 

och följande slutsatser drogs:  

Figur 3.5.11: Spänningens påverkan på MOV:ns strömflöde 
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• MOV:er är framförallt beroende av spänningen och reducerar endast 

strömmen över lasten vid transienter.  

• Varistorerna började leda ström vid lägre spänning än deras 

konstruerade arbetsspänning. T.ex. började varistorn anpassad för 85 V 

leda ström vid 75 V.  

 

 

Jämförelse mellan lågpassfilter och MOV 

Ett lågpassfilter reducerade alla insignaler som hade högre frekvens än filtrets bryt-
frekvens. Genom att reducera alla högfrekventa transienter kunde den vanliga insig-
nalen passera filtret och nå lasten nästan opåverkad. MOV:n reducerade endast 
strömmen utan att påverka spänningen. En underökning för att skilja skyddsutrust-
ningarnas skapades med en transient på 600V och en frekvens på 1 MHz. MOV:n 
förde bort strömmen från lasten, så att lasten inte skadades av den höga strömmen 
medan spänningen var oförändrad. Däremot när transienten passerade lågpassfilter 
reducerades både spänningen och strömmen till en lägre nivå för att skydda lasten.  

3.6 Utredning av statisk och dynamisk UPS 
På RB finns det endast statiska UPS-system. Via dokumentationsstudier och inter-
vjuer med experter inom signalanläggningarna på tunnelbanan och RB har uppfatt-
ningen skapats att dynamiska UPS-system kräver mycket utrymme, utrustning och 
underhåll om de skulle implementeras på RB. Dynamiska UPS-system ger som ut-
signal en tydligare sinuskurva med mindre brus och färre avbrott än dem statiska 
UPS-systemen [50], [52], [53], [54].  

Det förekommer ingen dynamisk UPS inom järnvägsanläggningarna i Stockholm. 
Tunnelbanan i Stockholm använder sig av statiska UPS-system som finns i samband 
med roterande omformare. Denna sort av system undersöks och analyseras eftersom 
det är det enda systemet som är snarlikt det roterande UPS-systemet som skulle 
kunna införas på RB. De UPS-system som används i tunnelbanan är placerade vid 
trafikledningscentralerna. Dessa system är kopplade med roterande omformare som 
ökar frekvensen från 50 Hz till 75 Hz. När strömavbrott förekommer i tunnelbanan 
försörjer de roterande omformarna fortfarande anläggningarna i ett fåtal sekunder. 
Tunnelbanans UPS-system skapar många problem i form av bränder och tidsfördröj-
ningar. Systemet har längre MTTR (Mean Time To Restoration) än MTBF (Mean 
Time Between Failures) [55]. Omformarna i tunnelbanan behöver ofta underhållas 
för att de ska behålla sin effektivitet. Motorerna/generatorerna som finns i omfor-
marna förses med ström genom kolborstar som vid driftläge avger koldamm som 
kan förkorta ställverksutrustningens livslängd [56]. 

UPS-system kan skydda mot låga transienter och kopplas oftast ihop tillsammans 
med överspänningsskydd. Vid väldigt höga transienter bör dock inte UPS-systemet 
vara kopplat så att det kan ta skada av höga transienter [57]. 
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3.7 Solcellsladdare för att försörja teknikutrymmen 
För att minska antalet likriktare beaktas förslaget att introducera solcellsladdare på 
RB.  

Både solceller och en del av RB:s elektronik använder sig av likström. Solcellerna 
producerar likström och RB:s elektronik förbrukar den. Fördelarna med solcellslad-
dare är att de kan minska antalet likriktare i teknikutrymmena, skapa mer självför-
sörjande stationer samt bidra till en miljövänligare energianvändning på RB. Genom 
att bli mer självständig från ortsnäten kan avbrotten på RB minska. Elleverantörerna 
för RB kan bestämma vilka tider som passar dem bäst för att göra underhåll av sitt 
lokala nät. Detta orsakar stora problem för RB:s signalsystem eftersom avbrott kan 
ske mitt under rusningstrafik [50]. 

Den solcell som undersöks är av modell Q CELLS – Q.PRO BLK-G3 och tillverkas i 
Tyskland. Solcellen är polykristallin har en toppeffekt på 250 W. 

I undersökningen utförd av Sveriges tekniska forskningsinstitut så användes 12 mo-
duler över en area på 19,6 m2. Solcellerna var alla riktade mot syd. Produktionen av 
solenergi som undersökningen visade var 3548 kWh per år.  

Eftersom dimensionerna för solcellen är 1670∗1000∗35 mm så skulle maximalt två 
stycken av dessa moduler kunna monteras på en av RB:s kurer/kiosker då kios-
kerna/kurerna har en takarea på cirka 3 m2 [58].  

Årlig produktion för 2 st. moduler räknades ut enligt formel (6):  

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 [
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
] =  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 ∙  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒𝑟 𝑅𝐵

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡
  

 

Total effektproduktion: Ptot/år [W/år] 

Antal moduler RB: x1 [st.] 

Antal moduler totalt: x2 [st.] 

𝑃

å𝑟
=  

𝑃𝑡𝑜𝑡/å𝑟∙ 𝑥1

𝑥2
            (6) 

 

𝑃

å𝑟
=

3548∙2

12
= 591,33 𝑘𝑊ℎ/å𝑟  

Årlig produktion per kvadratmeter räknas ut enligt formel (7): 

Använd area: A [𝑚2] 

Kvadratmeter produktion per år: Ay 
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𝐴𝑦  =  
𝑃/å𝑟

𝐴
               (7) 

3548

19,6
= 181,02 𝑘𝑊ℎ/𝑚2  

 

För att få en uppfattning av hur mycket energi som kan förbrukas under en dag av 
RB:s kurer/kiosker så undersöktes två stycken anläggningar, ena med NiCd-batte-
rier och den andra med blybatterier.   

Beräkningen av batterikraft utförs på två stycken typstationer längs RB: “5540 858-
551 Roslagsbroby kur 1” samt “5573 1392-551 Furmansväg VN1 och VN2 kur 4”. Ut-
rymmena granskas med hänsyn till dess storlek av batteribank, detta eftersom varje 
teknikutrymme längs RB ska kunna drivas med endast batterikraft i upp till 4 tim-
mar (reservdrifttid). RB har persontrafik på sina spår i 20 av totalt 24 timmar per 
dygn. 

Effektförbrukningen per timme för dessa utrymmen beräknas genom att multipli-
cera batteriets laddning med dess spänning och dividera med antalet reservdrifts-
timmar. För att beräkna hur mycket energi som går åt per dygn multipliceras antalet 
timmar persontrafik nyttjade RB enligt formlerna (8) och (9). 

Då fasvinkeln inte fanns angiven på utrustningen används fasvinkeln 90° för samt-
liga uträkningar, 𝑐𝑜𝑠(𝜑) = 1. 

Utrymme 1 reservdriftstid 5540 858-551: 4h 

Utrymme 2 reservdriftstid 5573 1392-551: 4h 

Blockbatteri 1, utrymme 1: 24V och 86Ah (4st M304-5) 

Blockbatteri 2, utrymme 1: 12V och 86Ah (2st M304-5) 

Blockbatteri 1 utrymme 2: 24V och 22Ah (Powersafe 12v20, 12 celler 22Ah) 

Blockbatteri 2 utrymme 2: 12V och 79Ah (Powersafe 12v80, 6 celler, 79Ah) 

Antal aktiva timmar per dygn, utrymme 1 & 2: 20h 

Spänning: U [V] 

Batteriladdning: Q [Ah] 

Reservdrift: t [h] 

Effektförbrukning per timme: Ph [W] 



31 | METODER 
 

 
 

Effektförbrukning per dygn: Pd [Wh] 

  

Ph =
𝑈 ∙ 𝑄

𝑡
                      (8) 

Pd = Ph ∙ 𝑡                     (9) 

  

Utrymme 1: 

Ph = 
24∙86

4
+

12∙86

4
= 774 𝑊 

Pd =774 ∙ 20 =  15,48 𝑘𝑊ℎ 

 

Utrymme 2: 

Ph =
24∙22

4
+

12∙79

4
=  369 𝑊 

Pd =369 ∙ 20 =  7,38 𝑘𝑊ℎ 

 

 

Månadsförbrukning: antal dygn per månad ∗ effektförbrukning per dygn. 

Månadsförbrukning utrymme 1: 30,47 ∙ 15,48 ∙ 103 = 471,68 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

Månadsförbrukning utrymme 2: 30,47 ∙ 7,38 ∙ 103 = 224,87 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

 

Årsförbrukning: antal dygn per år ∗ effektförbrukning per dygn. 

Årsförbrukning utrymme 1: 365,25 ∙ 15,48𝑘 = 5654,07 𝑘𝑊ℎ 

Årsförbrukning utrymme 2: 365,25 ∙ 7,38𝑘 = 2695,545 𝑘𝑊ℎ 

 

Given effekt: 181,02 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

För att räkna ut ytan som krävs för solcellerna, används formeln (10):  

Yta: A [𝑚2] 
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Utnyttjad effekt: P1 [W] 

Given effekt: P2 [W] 

𝑌𝑡𝑎 = 𝐴 =
𝑃1

𝑃2
                (10) 

 

Utrymme 1: 

𝐴 =
5654,48

181,02
 𝑘𝑊ℎ =  31,24 𝑚2 

 

Utrymme 2: 

𝐴 =
2695,48

181,02
 𝑘𝑊ℎ =  14,89 𝑚2 

 

  

För att undersöka produktionsdifferensen vid vinterhalvår kontra sommarhalvår an-
vänds värdena från SMHI, se tabell 3.7.1 och figur 3.7.1 [59]: 

Tabell 3.7.1: År 2014 Globalinstrålning Stockholm [kWh/m2] 

Månad jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Effekt 8,26 15,75 71,09 129,14 145,53 155,27 189,34 132,49 97,95 27,03 6,62 7,33 

 

Total globalstrålning i Stockholm: 958,8 kWh/m2.  

Figur 3.7.1: Globalinstrålning per månad i Stockholm 



33 | METODER 
 

 
 

Den totala globalstrålningen i Stockholm är cirka 958,8 kWh/m2 och utvinning på 
cirka 181,02 kWh/m2 per år så kan verkningsgraden räknas ut enligt formel (11): 

Utvunnen effekt: P3 [W] 

Verkningsgrad: η 

η =
𝑃3

𝑃2
                                                        (11) 

 

η =
181,02

958,8
= 0,188 

 

Verkningsgraden för solcellerna är 18,8%.  

För att analysera två stycken exempel månader under sommarhalvåret och vinter-

halvåret användes november och juli månads globalstrålning. Dessa månader val-

des ut då de var månaderna med lägst samt högst globalstålning per år. 

Formel (12) används för att räkna ut behovet av takarea under specifika månader: 

Månadsförbrukning: P [W] 

Globalstrålning per m2 per månad: P2m 

𝐴𝑚å𝑛. =  
𝑃

P2𝑚 ∙ η
       (12) 

 

Utrymme 1: 

𝐴𝑛𝑜𝑣 =
471,68∙103

0,188 ∙6,62 ∙103 = 378,99 m2 

𝐴𝑗𝑢𝑙 = 
471,68∙103

0,188∙ 189,34 ∙ 103 = 13,25 m2 

 

Utrymme 2: 

𝐴𝑛𝑜𝑣 =
224,87∙103

0,188 ∙6,62 ∙103 = 180,69 m2 

𝐴𝑗𝑢𝑙 = 
224,87 ∙103

0,188∙ 189,34 ∙ 103 = 6,31 m2 
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Eftersom RB:s kurer inte hade tillräckligt stor takarea för att täcka energibehovet 

av signalanläggningarna endast med solceller undersöktes det resterande behovet 

av effekt som skulle köpas in från de lokala elnäten. Detta beräknades enligt formel 

(13). 

Årsförbrukning: 𝑃𝑦  [Wh] 

Dagar per år: d [st.] 

Effektförbrukning per dygn: 𝑃𝑑 [Wh] 

 

𝑃𝑦  = 𝑑 ∗ 𝑃𝑑             (13) 

 

Utrymme 1: 

𝑃𝑦: 365,25 ∙  15,48𝑘 = 5654,07 𝑘𝑊ℎ 

 

Utrymme 2: 

𝑃𝑦: 365,25 ∙  7,38𝑘 = 2695,55 𝑘𝑊ℎ 

 

 

För att beräkna effektinköpet per år användes formel (14):  

Effektinköp: Pi [Wh] 

Effektförbrukning: Pf [Wh] 

Effektproduktion: Pp [Wh] 

P𝑖 =  P𝑓 −  P𝑝                (14) 

 

Utrymme 1: 

P𝑖  =  5654,07 ∙ 103 − 591,33 ∙ 103  =  5062,74 𝑘𝑊ℎ 

 

Utrymme 2: 

 P𝑖 = 2695,55 ∙ 103 − 591,33 ∙ 103 =  2304,22 𝑘𝑊ℎ 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av likriktar- och batteristandarden som tagits 
fram under projektet. Därefter presenteras resultaten av undersökningarna för UPS, 
solceller och transienter på RB. 

4.1 Ersättning av likriktare 
Under inventeringen av RB:s signalanläggningar identifierades totalt 426 stycken 
likriktare uppdelat på 54 olika sorter vilket framgår i figur 4.1.1 samt Bilaga 3. 

 

För att förtydliga sammanställningen så kategoriserades först de 54 olika likriktar-
sorterna efter utspänning, given effekt och storlek mätt i längd∗bredd∗höjd. Resul-
tatet var 15 grupper av likriktare. Utifrån dessa grupper utfördes undersökningar och 
analyser för att ta fram en ersättningslikriktare för varje grupp. Förslagen skapades 
efter analys av likriktarnas och blockbatteriernas tillgänglighet, specifikationer samt 
antalet år anläggningen skulle vara i bruk. Valet av ersättningslikriktare utfördes i 
samband med arbetets bärande tankar (hållbar, robust och miljövänlig), se tabel-
lerna 4.1.1 - 4.1.6. 

  

Figur 4.1.1: variationen av de 54 olika sorters likriktare som fanns på RB. 
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Tabell 4.1.1: Ersättningslikriktare 5 V 

Ersättningslikriktare 5 V 

Nr. Effekt (W) Art. Nr. Tillverkare Ström (A) 

1.1 7,5 S82K-00705 Omron 1,5 
 

 

 

Tabell 4.1.2: Ersättningslikriktare 12 V 

Ersättningslikriktare 12 V 

Nr. Effekt (W) Art. Nr. Tillverkare Ström (A) 

1. 120 241120.300 Eltek Micropack 10 

2. 240 E5241233 / E5241213 Benning ADC 3 20 

3. 480 E5241214 Benning ADC 3 40 

 

 

Tabell 4.1.3: Ersättningslikriktare 24 V 

Ersättningslikriktare 24 V 

Nr. Effekt (W) Art. Nr. Tillverkare Ström (A) 

1.1 60 0662875 Materialservice 2,5 

2. 240 241120.200 Eltek Micropack 10 

3. 288 E5241234 / E5241217 Benning ADC 3 12 

4. 480 E5241235 / E5241218 Benning ADC 3 20 

5. 960 E5241219 Benning ADC 3 40 

6. 1140 E5241220 Benning ADC 3 60 

7.2 480 6EP 1436-3BA00 Siemens Sitop Power 20 

8.3 24 8324-0044 Tufvasson 1 

 

 

Tabell 4.1.4: Ersättningslikriktare 36 V 

Ersättningslikriktare 36 V 

Nr. Effekt (W) Art. Nr. Tillverkare Ström (A) 

1.4 36 0662740 Materialservice 1 
 

 

                                                   
1 Ingen batteribackup 
2 Enda trefas likriktaren på RB 
3 Likriktaren omvandlar 110 VAC till 24 VDC. Den används för synkronisering av 
lampornas blinkande signaler. Ingen batteribackup 
4 Ingen batteribackup 
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Tabell 4.1.5: Ersättningslikriktare 48 V 

Ersättningslikriktare 48 V 

Nr. Effekt (W) Art. Nr. Tillverkare Ström (A) 

1. 4 120 9522 Mascot 2,5 

 

 

Tabell 4.1.6: Ersättningslikriktare 110 V 

Ersättningslikriktare 110 V 

Nr. Effekt (W) Art. Nr. Tillverkare Ström (A) 

1. 4 220 0662850 Materialservice 2 
 

 

TRV:s materialservice valdes som leverantör eftersom företaget kunde anses vara 
pålitligt. Detta eftersom TRV:s materialservice var en logistikenhet som säkerställde 
försörjningen av järnvägskomponenter under anläggningens hela livslängd [60]. De 
likriktarna från TRV:s materialservice som försörjde batterier på RB valdes att er-
sättas av likriktare från Eltek eller Benning. Detta val gjordes eftersom likriktarna 
från materialservice endast försörjde NiCd batterier, mer om detta går att läsa i ka-
pitel 4.2. 

Det var inte intressant att ersätta likriktarna producerade av företaget Siemens. Sie-
mens ansågs vara en pålitlig leverantör och anläggningarna Siemens likriktarna var 
installerade i krävde en likriktning som var trefasväxelspänning till enfaslikspän-
ning. En likriktare som omvandlade enfasväxelspänning till enfaslikspänning skulle 
skapat obalans i nätet och överbelastat den fasen likriktaren skulle varit kopplad till. 

Likriktarna som inte fanns på RB men ändå var intressanta för signalanläggningar-
nas strömförsörjning var likriktarna producerade av företaget Eltek. Den ena likrik-
taren hade en utspänning på 12 V och gav en effekt på 120 W och den andra 24 V och 
240 W. Likriktarna var små (båda 39,0∗88,5∗149 mm) och kunde därför ersätta de 
mindre likriktarna på RB. Likriktarna var användbara för både bly- och NiCd-batte-
rier och gick att anpassa för olika sorters montage. Likriktarna var under arbetets 
gång i hög produktion [61] och på grund av PAL (1992) [47] så hade Eltek en skyl-
dighet att leverera reservdelar i minst 10 år efter att produktionen slutat. 

Det fanns tre specialanpassade likriktare som inte enkelt gick att byta ut, dessa likrik-
tare tillverkades av Omron, Tufvasson och Mascot. Dessa likriktare försörjde inte 
blockbatterierna på RB. Eftersom det fanns så få exemplar av dem på RB och på 
grund av att elektroniken i anläggningarna skulle ersättas inom ett fåtal år, valdes 
därför att inte ersätta dessa sorter av likriktare.  se kapitel Bilagor, Bilaga 2 för att se 
preliminära planerade ombyggnader på RB. 

Fullständig tabell som omfattar alla likriktare på RB och dess ersättningslikriktare 
för enklare utbyte finns i kapitel Bilagor, Bilaga 1. 
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4.2 Ersättning av batterier 
RB:s teknikutrymmen var utrustade med två stycken typlösningar för blockbatterier, 
ena typlösningen bestod av NiCd-batterier och den andra bestod av blybatterier. To-
talt fanns det 149 stycken blybatterier, alla av märket Powersafe och 64 stycken 
NiCd-batterier av märket Saft vilket framgår i figur 4.2.1.   

NiCd-batterierna var kopplade till likriktare från Bombardier Transportation AB el-
ler ADtranz och blybatterierna var kopplade till likriktare från Benning. Likriktarna 
från Benning gick att koppla till både NiCd- och blybatterier men likriktarna från 
Bombardier Transportation AB och ADtranz fanns det en viss osäkerhet ifall de gick 
att koppla till blybatterier. Eftersom likriktarna som försörjde blockbatterierna från 
Bombardier Transportation AB och ADtranz ersattes av likriktare från Benning eller 
Eltek så drogs slutsatsen att ersätta alla NiCd-batterier med blybatterier. Ersätt-
ningslikriktarna från TRV:s materialservice som valdes att behållas är konstruerade 
utan batteribackup, därför togs ingen hänsyn till dessa likriktare vid val av blockbat-
terier. Ersättningsbatterierna som gavs som förslag framgår i tabell 4.2.1.  

  

Figur 4.2.1: Batterifördelning blå visar NiCd batterier grå visar blybatterier 
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Tabell 4.2.1: Ersättningsbatterier 

Ersättningsbatteri 

Nr. Laddning Tillverkare Art. Nr. Spänning 

1. 22 POWERSAFE 12V20 E5230202 12 

2. 31 POWERSAFE 12V30F E5230213 12 

3. 38 POWERSAFE 12V38F E5230215 12 

4. 79 POWERSAFE 12V80 E5230227 12 

5. 92 POWERSAFE 12V92F - 12 

6. 155 POWERSAFE 6V155 E5230262 6 

7. 231 POWERSAFE 4V230 E5230269 4 
 

 

De 7 sorterna av ersättningsbatterier som framgår i tabell 4.2.1 förekom redan i RB:s 
signalanläggningar och var alla blybatterier.  

4.3 Skydd mot transienter 

De transienter som uppmättes i Roslags Näsby var cirka 3 gånger större än styrkan 
på elnätets normala strömförhållande. Litteraturstudier och mätningar visade att 
motorer kan skapa transienter när dess funktion är utförd och när motorn stängs av. 
Efter att ha analyserat transienternas ursprung i likriktarnas 400 VAC nät var chan-
sen stor att en trefasmotor var källan till transienterna. För att reducera transienter-
nas styrka gavs två stycken åtgärdsförslag, ett lågpassfilter och en MOV. 

Efter simuleringar, laborationer och uträkningar ansågs lågpassfiltret vara bättre an-
passad för att reducera transienterna på RB. Den reducerar både ström och spänning 
vid höga fasförändringar medan en MOV endast reducerar transienternas ström. 

4.4 Beslut om implementering av UPS-system på Roslagsbanan 
Redundanta statiska UPS-system var att föredra eftersom dessa skapar färre avbrott 
i trafiken i jämförelse med icke redundanta statiska UPS-system. Det underhåll och 
den utrustningen som krävdes vid implementeringen av dynamisk UPS var för kost-
sam och utrymmet som krävdes var för stort. Fördelarna med dynamiska UPS-sy-
stem var en tydlig sinuskurva och färre avbrott. Nackdelarna var fler än fördelarna 
och därför blev resultatet att inte införa dynamisk UPS i teknikutrymmena längst 
RB. De transienter som förekom i teknikhuset på Roslags Näsby kunde eventuellt 
reduceras med ett statiskt UPS-system i anläggningen. 

4.5 Effektbehovet av solceller på Roslagsbanan 

För att täcka effektbehovet av anläggningarna året om skulle det krävas en takarea 
för utrymme 1 på cirka 380 m2 fullt täckta med solceller. Det minsta takarea-behovet 
för kurerna var i utrymme 2 under juli månad vilket skulle krävt en takarea på cirka 
6,31 m2. Om solcellerna som undersöktes skulle installerats på de undersökta utrym-
mena hade inköpet av el minskat med cirka 591,33 kWh per år och anläggning. 

  



40 | RESULTAT 

  



41 | ANALYS OCH DISKUSSION 
 

 
 

5 Analys och diskussion 

Detta kapitel analyserar och utvärderar de erhållna resultaten i relation till den an-
givna målsättningen. Förslag till fortsatta utvecklingsmöjligheter inom arbetsområ-
det ges även i detta kapitel.  

5.1 Olika aspekter på angivna förslag till strömförsörjning 
Efter inventeringen och sammanställningen av batterierna och likriktarna skapades 
åtgärdsförslag till underhållspersonalen på RB. Förslagen godkändes av uppdrags-
givarna med diverse justeringar. Många av de likriktare och batterier som tillhanda-
hölls av Trafikverket valdes att behållas. Detta eftersom anläggningarna är specia-
lanpassade efter likriktarna som var konstruerade för NiCd-batterier. Dessa anlägg-
ningar var inte heller en del av projektet ”Roslagsbanans utbyggnad” och skulle där-
för inte byggas om inom de närmaste åren. Förslaget att byta ut Eldaco likriktarna 
till Benning ADC 3 likriktarna var inte genomförbart eftersom de inte skulle rymmas 
i alla av de utrymmena som var avsedda för likriktarna. De befintliga Eldaco likrik-
tarnas storlek hade missuppfattats till att ha samma storlek som Benning likriktarna. 
Båda likriktarna liknade varandra och var av samma tillverkare men Benning likrik-
tarna var cirka 20 mm högre och 5 mm bredare. Efter ett avslutsmöte med under-
hållspersonalen på RB konstaterades att dessa likriktare går att installeras med få 
justeringar i anläggningarna.  

Förslaget att ersätta alla NiCd-batterier med befintliga modeller av blybatterier an-
sågs inte som en nödvändig förändring av de anläggningar som innehöll NiCd-bat-
terier. Anläggningarna med NiCd-batterier fick ersättas med blybatterier när hela 
anläggningen skulle byggas om på grund av att så många förändringar skulle behövt 
ske vid utbytet av batterier.  

Att förse anläggningarna med Li-jonbatterier ansågs som ett intressant framtida sy-
stem för strömförsörjningen av teknikutrymmena längst RB. Eftersom ingen annan 
järnvägsanläggning i Stockholm hade testat litiumjon-tekniken och eftersom Trafik-
verket inte har lämpliga Li-jonbatterier för RB på lager, konstaterades att tekniken 
endast var en intresseväckare för framtida strömförsörjningen av RB:s teknikutrym-
men. 

Strömspikarna som mättes upp i Roslags Näsby var svåra att finna ursprunget till 
eftersom elnätet var kopplat till många utrustningar. Transienternas ursprung un-
dersöktes inte grundligt, istället skapades endast analyser kring transienternas ur-
sprung. Eftersom det passerade många fler tåg än antalet uppmätta transienter 
drogs slutsatsen att tågens återledning inte var orsaken till transienterna. Mätning-
arna som utfördes i Roslags Näsby visade endast strömmen vilket försvårade ana-
lysen av transienterna. Transienterna skulle kunna uppstå av höga spänningsspikar 
i nätet vilka kan orsakas av exempelvis inkoppling av kondensatorbatterier, urkopp-
ling av reaktorer, felkompensering eller dålig jordning. Om transienterna skapades 
av motorerna anslutna till bomanläggningarna, rulltrapporna eller de andra elekt-
riska utrustningarna var oklart.  
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Under simuleringar och beräkningar av lågpassfiltret spärrades frekvenser över 1 
kHz vilket klippte insignalen på 230 V till 229,7 V, denna spänningsförlust kunde 
åtgärdas med en högre brytfrekvens på filtret. Andra åtgärdsförslaget var implemen-
teringen av en MOV. Simuleringarna i labbmiljö var svåra att mäta eftersom att 
skyddsjorden användes istället för vanlig jord. Detta ledde till att jordfelsbrytaren 
bröt kretsen så fort ström började passera genom MOV:n. Däremot drogs slutsatsen 
från datorsimuleringarna att MOV:n inte skyddade kretsen tillräckligt eftersom den 
endast reducerar strömmen genom lasten och inte spänningen.   

Ett mindre skydd mot transienter kan åstadkommas med UPS vilket tillsammans 
med annan elektrisk skyddsutrustning analyserades. Både informationen om RB 
UPS-system och vilka problem de befintliga statiska UPS-systemen skapade var 
svårfunnen. Detta bidrog till att flera intervjuer istället utfördes för att få fram in-
formation om UPS. Eftersom det var svårt att hitta lämplig information om behovet 
av UPS på RB samt att underhållspersonalen ansåg det onödigt att införa fler UPS-
system på RB, så påverkades den nerlagda tiden för UPS undersökningen i projektet. 
Istället lades tid ner på att analyserades de andra metoderna för att skapa en hållbar 
strömförsörjning till anläggningarna.  

Eftersom RB:s teknikutrymmen delvis försörjs av lokala elnät fanns förslaget att 
skapa självförsörjande utrymmen för att slippa avbrott och skapa miljövänligare för-
sörjning. Förslaget skulle vara svårt att genomföra då teknikutrymmena var väldigt 
små i jämförelse med deras strömförbrukning. Ett annat problem som uppstod var 
att inga tydliga ritningar gick att hitta för de exakta strömförbrukningarna av anlägg-
ningarna på RB. Därför utfördes endast en ungefärlig analys utifrån batterikraften 
som var angiven i två stycken anläggningar. Denna batterikraft var troligtvis överdi-
mensionerad. De tillgängliga dokumenten visade endast ett ungefärligt effektbehov 
hos anläggningarna, vilket ledde till att denna beräkning kunde åstadkommas. Ingen 
egen solcell fanns att utföra mätningar på, därför analyserades endast tidigare ut-
förda arbeten med solceller.  

I rapporten konstaterades att det krävdes en stor yta för att tillgodose anläggningar-
nas energibehov med solceller. Denna yta var större än anläggningarnas nuvarande 
takarea och därför behövdes alternativa lösningar användas. Ett förslag kan vara att 
hyra takytor i närheten av signalanläggningarna och sedan montera solcellerna på 
denna hyrda yta. Detta förslag undersöktes inte under projektet på grund av pro-
jektets tidsram.  

5.2 Samhälleliga aspekter  
Genom att minska antalet likriktar- och batteristandarder som finns i RB:s signal-
anläggningar kommer antalet avbrott i signalanläggningarna att minska. Vid funge-
rande signalanläggningar minskar trafikstörningarna och underhållet av RB. Om en 
likriktare eller ett blockbatteri går sönder kommer reparation av denna att gå snabb-
bare och trafikavbrottet kommer inte att få en lika negativ inverkan. Det borde där-
med kunna gå att accelerera utbyggnaden av RB. Undersöker man transienterna i 
Roslags Näsbys elnät så kan avbrotten platsbestämmas. Därefter blir det lättare att 
fördela resurser rätt. Analyserna om UPS och solceller på RB kommer även att un-
derlätta fortsatta undersökningar inom arbetsområdet.  
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Sociala fördelar – Genom att åka kollektivt skapas bättre relation mellan männi-
skor, vilket bidrar till att dessa människor mår mentalt bättre. Ett väl fungerande 
järnvägsnät får folk att röra på sig mer och bidrar till folkets förbättrade hälsa [62]. 
Utbyggnaden av RB kommer att skapa många arbeten inom järnvägs- och byggbran-
schen som leder till att folk blir sysselsatta.   

Miljö och hållbarhetssynpunkt - Vid färre avbrott i RB skapas en mer flytande kol-
lektivtrafik. Det blir fler turer och fler personer som kommer att kunna åka kollek-
tivt. Ökad kollektivtrafik torde innebära minskad biltrafik och därmed minskade kol-
dioxidutsläpp. Blybatterierna som valdes att användas på RB gick inte att återvinna 
på samma sätt som NiCd-batterierna. NiCd-batterierna kunde återvinnas upp till 
100% vilket inte gick att göra på blybatterierna. Utbyggnaden och driften av RB leder 
till energiförbrukning och utsläpp till mark och vatten samt barriäreffekter för djur 
och människor. Luftföroreningar är inget större problem för människors hälsa vid 
normal järnvägsdrift, men det kan bli problem med partiklar i instängda miljöer, 
som stationer under mark [63]. Eftersom utbyggandet av RB endast sker utanför in-
stängda miljöer kommer RB:s trafikanters hälsa inte att påverkas negativt av dess 
utbyggnad. Kabelbrunnar för kräl- och groddjur, småviltspassager och viltpassager 
byggs under RB utbyggnad för att minska påverkan på djurlivet i skogarna i Rosla-
gen. 

Ekonomisk vinning till grund av examensarbetet – Kostnaden av förseningar på 
järnvägen är miljardsummor varje år [64]. Genom att undvika förseningar och in-
ställda tåg ökar både den ekonomiska vinningen för SL som driver trafiken och för 
resenärerna. Genom att påbörja en utredning om transienterna i Roslags Näsby 
kommer eventuella förseningar, skador och dödsfall undvikas. Underhållet i anlägg-
ningar minskar till följd av både enklare ersättning och färre utbyten av likriktare 
och batterier. Minskad variation av likriktare kräver inte lika stora lagerutrymmen 
och minskar kostnaderna för antalet reservdelar som krävs. När lagerutrymmena 
minskar blir kostnaden för hyra av utrymmena och personalen som behöver ta hand 
om utrymmena lägre. Om transienternas ursprung kan lokaliseras i en framtida 
undersökning kan detta motverka flera eventuella skador som skulle skett både på 
utrustningen som används på RB men även på den personalen som arbetar med ut-
rustningen.  

5.3 Förslag till fortsatt arbete 
De uppmätta strömspikarna i Roslags Näsbys teknikhus behöver lokaliseras i fort-
satta undersökningar. Spänningmätningar bör utföras för att undersöka om transi-
enterna orsakas av motorer eller de andra elektriska utrustningarna i Roslags Näsbys 
elnät. Transienterna bör lokaliseras för att sedan kunna reduceras i Roslags Näsby. 
Undersökningarna bör göras på fler anläggningar i RB för att kontrollera att anlägg-
ningarna är säkra att vistas i. 

En uppfattning skapades att Li-jonbatterierna hade en tillräckligt god potential för 
att kunna ersätta de befintliga batterierna inom många av järnvägens anläggningar. 
Först bör däremot fler grundliga undersökningar utföras inom området för att sä-
kerställa denna uppfattning.  
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Möjligheten att minska transienter med UPS-system ansågs intressant för projektet. 
Däremot räckte inte tiden till att undersöka detta på grund av projektets breda ut-
redning. UPS-system bör undersökas i Roslags Näsby för att reducera transienterna 
som detekterades i den anläggningen. 

Eftersom solcellerna krävde större yta än den takarea som fanns tillgänglig på signa-
lanläggningarna så dök förslaget upp att hyra ytor i närheten av anläggningarna. 
Detta förslag bör dock undersökas grundligare både i ett ekonomiskt och hållbart 
syfte för att skapa en bättre uppfattning om sådana möjligheter finns. 
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6 Slutsatser 

Detta examensarbete har skapat en sammanställning av de befintliga likriktarna på 
RB och givit förslag på ersättningslikriktare. Förslagen som tagits fram har delvis 
varit baserade på de likriktare som fungerade bra och som redan används flitigt i 
signalanläggningarna. Ersättningslikriktarna Micropack som föreslagits som ersätt-
ningsprodukter för de mindre likriktarna på 12 och 24 Volt var så pass väl optime-
rade för signalanläggningarna att förslaget lades fram till uppdragsgivarna. Eltek var 
en pålitlig leverantör av likriktare och därför skapades även ett förslag att utvidga 
likriktarsorterna från Eltek till fler varianter. 

Sammanställningen av batteriersättning lades som grundmodell för batteriinstallat-
ionen av de anläggningar som skall byggas i framtiden på RB. För de befintliga an-
läggningarna valdes dock att inte följa batteriersättningsförslagen. 

Det förekom transienter i Roslags Näsby som behövde åtgärdas. Åtgärdsmetoderna 
som skapades var ett lågpassfilter och en MOV. Båda dessa skyddsutrustningar 
kunde skydda utrustningen i Roslags Näsby från strömspikar, däremot ansågs låg-
passfiltret som den lämpligaste utrustningen för reduceringen av transienterna i Ro-
slags Näsby. Ett förslag till ytterligare utredning kring transienternas ursprung lades 
fram till uppdragsgivarna. 

Ingen dynamisk UPS valdes att installeras på RB eftersom de befintliga statiska UPS-
systemen fungerade bra i dagens läge och inte behövde justeras. De befintliga UPS-
systemen på RB valdes därför att inte förändras. 

Undersökningen av solceller på RB visade att solcellerna inte kunde producera till-
räckligt med effekt för att försörja anläggningarna varken året om eller under de må-
naderna med störst mängd erhållen solenergi i Sverige. Därför ansågs installationen 
av solceller onödig för tillfället, men med effektivare solcellssystem, större takyta och 
mindre effektförbrukning på anläggningarna bör förslaget ses över igen. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 

Radetiketter 
Antal av 
likriktar
e (st.) 

Utspänn
ing (V) 

Ström 
(A) 

Ersätts med: 

Omron S82K-00705 1 5 1,5 
Ersätts med samma 
likriktare 

TRV:s materialservice 
0662780–5 2 6 6 

Benning 12V/240W 
E5241233 

TRV:s materialservice 
0662780–6 9 6 6 

Benning 12V/240W 
E5241233 

TRV:s materialservice 
0662780 46 6 6 

Benning 12V/240W 
E5241233 

Mascot 9120/12 (69-
848-27) 9 12 3,5 

Eltek 12V/120W 
Micropack 

TRV:s materialservice 
0662790 13 12 4 

Eltek 12V/120W 
Micropack 

TRV:s materialservice 
0662790–5 2 12 4 

Eltek 12V/120W 
Micropack 

Tufvassons 8512–0018 7 12 2,5 
Eltek 12V/120W 
Micropack 

Tufvassons 8312–0024 1 12 2,5 
Eltek 12V/120W 
Micropack 

Bonab ADC 5021 11 12 10 
Eltek 12V/120W 
Micropack 

Bonab ADC 5023 1 12 10 
Eltek 12V/120W 
Micropack 

Bonab ADC 5031 4 12 10 
Eltek 12V/120W 
Micropack 

Nordic Power ATS065-
A120 1 12 5 

Eltek 12V/120W 
Micropack 

Eldaco ADC E5241008 31 12 20 
Benning 12V/240W 
E5241233 

Benning ADC 3 
E5241213 11 12 20  

Benning 12V/240W 
E5241233 

Benning ADC 3 
E5241233 4 12 20 

Benning 12V/240W 
E5241233 

Benning ADC 3 
E5241214 18 12 40 

Benning 12V/480W 
E5241214 

Polyamp 
ADC4370/12TH 1 12 50 

Benning 12V/480W 
E5241214 

TRV:s materialservice 
0662840–8 3 24 2 

0662875 

TRV:s materialservice 
0662873 (S82K-05024) 9 24 2,1 

0662875 
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5 Likriktaren är kopplad 110V på primära sidan och byts ut mot en likadan likriktare. 
6 Båda Siemens Sitop är kopplade till tre fas på primära sidan, dem byts ut mot en 
likadan modell. 

TRV:s materialservice 
0662873 (S82K-06024) 14 24 2,5 

0662875 

TRV:s materialservice 
0662873 (S82K-
06024B) 7 24 2,5 

0662875 

TRV:s materialservice 
0662873 (S8VS-03024 9 24 1,3 

0662875 

Mascot 8937/24 1 24 2 0662875 

Tufvassons E5214105 
(8324–0039) 1 24 1,6 

0662875 

Omron S8JX-
G03524CD 1 24 1,5 

0662875 

Omron S82K-03024 1 24 1,3 0662875 

Omron S8JX-03524CD 4 24 1,5 0662875 

Eldaco 24/2–4365 3 24 2 0662875 

Phoenix Contact 69-
963-40 4 24 2,5 

0662875 

Tufvassons 8324–00445 10 24 1 
Tuffvassons 8324-
0044 

TRV:s materialservice 
0662610 24 24 6 

Benning 24V/288W 
E5241234 

TRV:s materialservice 
0662610-5 3 24 6 

Benning 24V/288W 
E5241234 

TRV:s materialservice 
0662870 2 24 6 

Benning 24V/288W 
E5241234 

Omron 69-962-92 
(S82K-10024) 1 24 4,2 

Benning 24V/288W 
E5241234 

Mascot 69-963 1 24 3,5 
Benning 24V/288W 
E5241234 

Mascot 9522/24 16 24 5 
Benning 24V/288W 
E5241234 

AB Telekraft 24/6 K5 2 24 6 
Benning 24V/288W 
E5241234 

Siemens Sitop 6EP 
1436-1SL116 1 24 20 

Siemens Sitop 6EP 
1436-3BA00 

Siemens Sitop 6EP 
1436-3BA00 10 24 20 

Siemens Sitop 6EP 
1436-3BA00 

Gunnar Beckman ABDT 
24/10 1 24 10 

Benning 24V/288W 
E5241234 

Mascot 8921/24 2 24 12 
Benning 24V/288W 
E5241234 

Eldaco ADC E5241019 47 24 6 
Benning 24V/288W 
E5241234 
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7 De inbyggda Ericssons likriktare kommer inom snar framtid att tas ur bruk p.g.a. 
uppdatering av ställverk. 

Benning ADC 3 
E5241234 2 24 12 

Benning 24V/288W 
E5241234 

Benning ADC 3 
E5241217 12 24 12 

Benning 24V/288W 
E5241234 

Benning ADC 3 
E5241218 7 24 20 

Benning 24V/480W 
E5241235 

Benning ADC 3 
E5241219 11 24 40 

Benning 24V/960W 
E5241219 

Eldaco ADC E5241029 19 24 60 
Benning 24V/1440W 
E5241220 

TRV:s materialservice 
0662760 3 36 0,1 

0662740 

TRV:s materialservice 
0662740–0 8 36 1 

0662740 

Mascot 9522/48 2 48 2,5 Mascot 9522/48 

BML211001/3 2 48 12 -7 

TRV:s materialservice 
0662850 1 110 2 

0662850 

Ericssons 1 110 0,45 0662850 
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Bilaga 2 

Stockholm Östra – (Mörby) 
2019, Byte ställverksdator i Östra (SYSTRA) 
Borde kunna uppdatera likriktarna där parallellt 
 
Mörby – Djursholms Ösby – Roslags Näsby 
Inga förädringar under 2018-2021 
  
Visinge – Vallentuna 
2019/2020, Hastighetshöjning och uppgradering kraft 
  
Ormsta – Lindholmen 
2019, Nya Microlok-ställverk 
  
(Lindholmen) – Kårsta 
2020, Nya Microlok-ställverk 
  
Täby Centrum 
2020/2021, ev Nya plattformsbommar 
  
Galoppfältet – Viggbyholm 
2018, Pågående projektering slopning av Viggbyholmsvägen 
  
Hägernäs – Arninge 
2018, Nya Microlok-ställverk 
  
Rydbo – Täljö 
2018, Pågående projektering hastighetshöjning 
  
Åkers Runö – Åkersberga 
2018, Nytt Microlok-ställverk i Åkersberga 
2019, Bangårdsombyggnad i Åbg 
  
Österskär 
2019, nya ljussignaler till plattformsövergång 
  
(Djursholms Ösby) – Näsbypark 
2020, Nytt vägskydd och slopning av axelräknare   



57 | BILAGOR 
 

 
 

Bilaga 3 

 

 



58 | BILAGOR 

 

 

 



59 | BILAGOR 
 

 
 

 

 

 



60 | BILAGOR 

 

 

 



61 | BILAGOR 
 

 
 

 

 

 



62 | BILAGOR 

 

 

   



63 | BILAGOR 
 

 
 

 

 

 
 



64 | BILAGOR 

 
 

 

 

  



65 | BILAGOR 
 

 
 

 



TRITA 2018:48

www.kth.se


