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Sammanfattning 

I denna rapport utreds hur systemdesignen av lågspänningsfördelningen för järn-
vägen kan kostnadseffektiviseras. I dagsläget har det utarbetats en norm kring 
systemdesignen som tenderar att efterbildas från år till år vilket har medfört brist 
på innovation inom området. 
 
Syftet med arbetet var att designa två typstationer med signalställverken M11 re-
spektive M95, där placering samt nominell storlek av UPS:er skulle fastställas för 
att tillhandahålla en kostnadseffektiv lösning. Dessutom skulle kablage dimension-
eras för typstationerna samt se över möjligheten att ersätta UPS:er med likriktarsy-
stem. Stationerna baserades på två redan existerande driftplatser, Fagersta C (M11) 
och Skänninge (M95). Slutligen skulle olika energilagringsalternativ för UPS-sy-
stem jämföras för att tillhandahålla det lämpligaste alternativet. 
 
Genom simuleringar och beräkningar i bland annat datorprogrammet El-Vis har 
lågspänningsfördelningen dimensionerats för typstationerna. Arbetet visar på att 
ett distribuerat UPS-system är att föredra ur ett ekonomiskt perspektiv gentemot 
ett centraliserat UPS-system. Vidare har det konstaterats att likriktarsystemet 
Rectiverter kan ersätta UPS:er samt att ackumulatorer är det mest passande ener-
gilagringsalternativet. 

Nyckelord 
UPS, driftplats, typstation, lågspänningsfördelning, signalställverk, avbrottsfri och 
favoriserad kraft, likriktarsystem (DC), ackumulator 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This report identifies how the system design of low voltage power distribution of 
the railway can be more cost effective. In the current situation there is a norm on 
the system design that tends to be replicated each year. This has brought a lack of 
innovation in the field. 
 
The purpose of the thesis was to come up with two model stations with the inter-
locking system M11 respectively M95, where the positioning and nominal size of 
the UPS:s would be determined to provide a cost effective solution. Furthermore, 
the cable dimensioning of the model stations was computed as well as the possibil-
ity of replacing UPS-systems with rectifier-systems. The model stations were based 
on two already existing operating sites, Fagersta C (M11) and Skänninge (M95).     
Lastly, different energy storage alternatives for UPS-systems were compared to ac-
quire the most appropriate choice. 
 
Through simulations and calculations in, inter alia, the computer program El-Vis, 
the low voltage power distribution was dimensioned for the model stations. The 
thesis shows that a distributed UPS-system is preferred in an economical point of 
view compared to a centralized UPS-system. Furthermore, the thesis establishes 
that the rectifier system Rectiverter can replace UPS:s. It also states that accumula-
tors are the most suitable alternative for energy storage.  
 

Keywords 
UPS, railway station, model station, low voltage power distribution, interlocking 
system, uninterruptible and favored power supply, rectifier (DC-system), accumu-
lator 
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Begrepp och förkortningar 

Avbrottsfri kraft – Vanligtvis UPS-system men egentligen allt som tillhandahål-
ler en avbrottsfri kraftförsörjning. 
 
Favoriserad kraft – Kraftförsörjning från två nät. 

Ofavoriserad kraft – Kraftförsörjning från ett nät. 

S-räl – Jordade rälen i järnvägsspåret som återleder tågets drivströmmar. 

Vagabonderande strömmar – Returströmmar som avvikit från dess ledare. 

Typstation – Egen framtagen station baserad på verklig driftplats. 

Signalställverk (ställverk) – Logiken bakom säkerheten vid järnvägen. 
 
TRV – Trafikverket. 

UPS (Uninterruptable power supply) – Avbrottsfri kraft. 

TDOK (Teknisk dokumentation) – Tekniska föreskrifter från TRV. 
 
Växeldrivsmotor – Motor som lägger om tungorna i en järnvägsväxel. 
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1  |  INLEDNING 

Abstract 

1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
Trafikverket (TRV) har idag ett antal olika typer av signalanläggningar som har 
skilda krav på sin kraftförsörjning. Det har inom TRV utarbetats en norm kring 
systemdesignen på vissa anläggningar med datorställverk som tenderar att imiteras 
från år till år vilket har medfört ett litet utrymme för innovation. Det kan direkt re-
lateras till problematik kring UPS:er (uninterruptible power supplies) för kraftför-
sörjning till signalanläggningar. UPS:en introducerades till följd av problem med 
fasläge och amplitudskillnader samt spänningsdippar under tiden nätomkopplings-
automatiken för den favoriserade kraften till järnvägens signalanläggningar slog 
om. Ett stort problem som upplevs med UPS:er är deras tendens att gå i blockad på 
grund av överströmmar som nästan uteslutande orsakas av växeldrivsmotorernas 
startströmmar. När UPS:en går i blockad upphör kraftförsörjningen till lasterna 
och ett larm uppstår. Det medför förseningar och säkerhetsrisker i trafiken. Andra 
problem som upplevs med nuvarande UPS-system är det dyra och upprepade un-
derhållet.  

1.2 Målsättning 
Målet med arbetet var att ta fram alternativa typlösningar för kostnadseffektiv låg-
spänningsfördelning på två driftplatser med datorställverken M95 respektive M11. 
Arbetet innefattade undersökning av alternativ energilagring samt var UPS:er kan 
placeras, inklusive nominell storlek på dem ställt mot kraven från signalsystemet. 
Dessutom undersöktes möjligheten att ersätta UPS:er med andra system som t.ex. 
likriktarsystem (DC) och i så fall se över för- och nackdelar. 
Arbetet innefattade typstationer baserade på driftplatserna Fagersta C (M11) och 
Skänninge (M95). En jämförelse ur ett ekonomiskt och samhälleligt perspektiv till-
godogjordes sedan mellan de framtagna typlösningarna för att avgöra det mest 
lämpliga alternativet. 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet har endast innefattat typlösningar för typstationer med signalställverk M95 
och M11 där effektförbrukningarna till stor del är uppskattade av personal inom 
branschen. Disponerad tid var 10 veckors heltidsstudier och resultatet presenteras i 
form av en teknisk rapport samt presentation för Trafikverket och KTH. 
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2 Teori och bakgrund 
I det här kapitlet förklaras hur den generella lågspänningsfördelningen för drift-
platser ser ut samt de ingående delarnas uppbyggnad och funktion. Även tidigare 
arbeten inom området belyses.  

2.1 Tidigare studier inom området 
I rapporten ” Utredning av effektbehovet för signalsäkerhetsutrustningar vid den 
svenska järnvägen" [1] av Anders Magnusson, utreddes möjligheten till optimering 
av effektbehovet för signalsäkerhetsanläggningar på den svenska järnvägen. Rap-
porten beskriver kraftförsörjningen för signalsäkerhetsanläggningar som onödigt 
överdimensionerad på grund av praxis och antaganden inom branschen. Syftet be-
stod av att optimera kabeldimensioneringen för diverse komponenter samt se över 
effektbehovet för signalsäkerhetsanläggningen. Arbetet resulterade i ett beräk-
ningsprogram i form av ett Excel dokument som effektivt beräknar effektbehovet 
för olika typer av anläggningar.  
 
I rapporten ”Hjälpkraftsystem med två lågspänningsnivåer” [2] av Andreas Lund-
gren, undersöktes möjligheten att kraftförsörja UPS:er från Malmbanans kontakt-
ledning då banans hjälpkraft skulle avlägsnas. Kraftförsörjningen till UPS:erna 
skulle gå via en 16/0.230 kV transformator. Undersökningen gjordes med avseende 
på spänningar, felströmmar och kostnader. Resultatet visade att det är möjligt då 
spänningarna är på en acceptabel nivå samt felströmmarna är tillräckligt stora för 
en bortkoppling av skydd vid inträffande av fel i systemet. Dock måste UPS:en di-
mensioneras efter de laster den ska försörja. I arbetet har en livscykelkostnadsana-
lys (LCC) gjorts av nätet.  
 
I rapporten ”Proton Exchange Membrane Fuel Cell Demonstration of Dome-
stically” [3] analyserades de ekonomiska aspekterna kring jämförelsen mellan 
blyackumulatorer och fyra enheter PEM bränsleceller under en tioårsperiod. 
Undersökningen gjordes av ingenjörer inom den amerikanska armén. I två sepa-
rata tabeller summeras kostnaderna för de båda alternativen inom installation, un-
derhåll och andra biföreteelser. Tabellerna visar kostnaderna för varje år under en 
tioårsperiod där de sammanlagda kostnaderna för de båda alternativen sedan sum-
meras. Resultatet visade på att lösningen med PEM bidrog till en ekonomisk bespa-
ring på 27 %.  

2.2 Favoriserad kraft 
Favoriserad kraft är kraftförsörjning som matas via nätomkopplingsautomatik 
från, två av varandra, oberoende elnät. Gemensamt för de objekt och anläggningar 
som försörjs via favoriserad kraft är att de kräver en hög pålitlighet att kraftförsörj-
ningen inte upphör. Ofavoriserad kraft, vilken är kraftförsörjning från ett ingående 
nät, levererar inte samma pålitlighet för kontinuerlig kraftförsörjning som favorise-
rad kraft. Det är därför vanligt att exempelvis byggbodar längs järnvägen försörjs 
via ofavoriserad kraft då det inte är kritiskt ifall kraftförsörjningen för dessa uppför 
under en kort period [4]. Figur 2.1 illustrerar hur den favoriserade kraftförsörj-
ningen är uppbyggd i järnvägssystemet.  
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Via en nätomkopplingsautomatik förses järnvägssystemet med kraftförsörjning 
från två av varandra oberoende nät. Näten består vanligtvis av TRV:s nät (ordinarie 
nät) samt det lokala ortsnätet (reservnät).  
 

TRV:s nät består av den nertransformerade hjälpkraften som finns högst upp i kon-
taktledningsstolparna utmed banan. Hjälpkraften distribueras med antingen två- 
eller trefas med den nominella spänningen 11 kV ± 10 % eller 22 kV± 10 %. Båda 
systemen har en nätfrekvens på 50 Hz [5]. Figur 2.2 visar trefas kraftförsörjning till 
tele- och signalanläggningar efter det att hjälpkraften transformerats ner till TRV:s 
nät. 

 

 
 
 

Figur 2.1. Lågspänningsfördelning med nätomkopplingsautomatik [7]. 
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När TRV:s nät saknas används det lokala elnätet, s.k. ortsnät, för kraftförsörjning 
till de olika anläggningarna. Om ortsnätet befinner sig på ett alltför långt avstånd 
kan kontaktledningsspänningen transformeras ner och ersätta kraftförsörjningen 
från ortsnätet. Det gäller dock endast för äldre anläggningar. För nya anläggningar 
funderas det över att använda frekvensomvandlare för att omforma frekvensen från 
16 2/3 Hz till 50 Hz [4]. 
 
Ortsnätets skyddsjord behöver skiljas från järnvägsspårets jord, så kallad S-räl, och 
för att åstadkomma detta används en mellantransformator. Då S-rälen påverkas av 
returströmmar ifrån loken samt vagabonderande strömmar i marken kan den inte 
definieras som ”sann” jord (0 V) och därför finns risken att returströmmar tar sig 
från S-rälen och ut i ortsnätet [6]. Figur 2.3 visar mellantransformatorns kon-
struktion i järnvägssystemet. 

Mellantransformator 0,4 kV/0,4 kVMätarskåp Central

L1

L2

L3

PE

N

Systemjordledare
(n-1)

Kapas och isoleras

L1

L2

L3

PEN

S-räl/returkrets

Huvudjordningsskena

PEN, se 6.4.4

Min 2,5 m

Figur 2.3. Princip för kraftförsörjning från lokalt elnät med mellantransformator [6]. 

Figur 2.2  Hjälpkraftförsörjningen till tele- och signalanläggningar. 
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Nätomkopplingsautomatiken är förreglad vilket innebär att nätomkopplingen är 
beroende av att villkor för omkopplingen är uppfylla. Omkopplingsautomatiken 
kan förreglas både mekaniskt och elektriskt mellan kontaktorerna. Det är viktigt att 
två inkommande nät inte sammanslås och därför krävs att omkopplingen sker med 
ett kort och spänningslöst intervall där båda näten är frånkopplade.  
 
Det är också viktigt att nätomkopplingsautomatiken inte påverkas i form av obefo-
gad nätomkoppling på grund av tillfälliga spänningssänkningar. Det finns därför 
parametrar för under- och överspänning samt tidsfördröjningar för nätomkopp-
lingen: 
Nätomkopplingen från ordinarie- till reservnät sker endast när nätspänningen skil-

jer sig med ± 10 % från nominell spänning. När ordinarie nät stabiliserat sig inom 

intervallet ± 10 % avvikelse ska återkoppling till nätet ske med 90 sekunders tids-

fördröjning [7].  

2.2.1 Lågspänningsfördelning för driftplats 
Via favoriserad kraft försörjs objekt och anläggningar genom UPS och likriktarsy-
stem, så kallad avbrottsfri kraft. Det är viktigt att poängtera att inte alla objekt 
kraftförsörjs via avbrottsfri kraft med anledning av att de inte är kritiska laster. Te-
lekommunikation och signalanläggningar kan ses som kritiska laster. Lågspän-
ningsfördelningen på driftplatser är inte moduluppbyggt och är därför unik på 
varje driftplats [4]. Figur 2.4 illustrerar en generell bild av hur signalobjekten för-
ses med avbrottsfri kraft. 
                                           

2.3 Signalställverk 
Inom järnvägen används signalställverk till att övervaka och styra driftplatser så att 
ett spårgående fordon på en spårsträcka inte stöter på säkerhetskonflikter. Signal-
ställverk tar in statusinformation från olika objekt på banan, såsom växlar, spårled-
ningar och signaler. Denna information används för att leverera körbesked till 
spårfordonen. Alla signalställverk är baserade på att särskilda satta villkor måste 
uppfyllas för att en tågväg ska kunna läggas. Villkoren består exempelvis av att väx-
lar är lagda och låsta, att spårsträckan är hinderfri och att sido- och frontskydd är 
aktiva. 

Figur 2.4. Generell uppbyggnad av lågspänningsfördelning för avbrottsfri kraft. 
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Signalställverken kontrolleras och övervakas av tågklarerare. Det finns olika typer 
av signalställverk såsom reläbaserade, datorbaserade och ställarställverk. De van-
ligast använda är de gamla reläbaserade och de nya datorbaserade signalställver-
ken. De senaste modellerna av datorbaserade ställverk kan placeras på en central 
plats och styra objekt såsom växlar och ljussignaler som ofta befinner sig flera mil 
bort via en TCP/IP anslutning.  
 
Signalställverk modell 95 (M95), tillverkat av Bombardier, är ett datorbaserat sig-
nalställverk. Ställverk M95 används för styrning och övervakning av driftplatser 
med konventionella signalsystem såsom ATC samt det nya EU-gemensamma sig-
nalsystemet ERTMS. Ställverk M95 ersatte ställverk M85, som också är ett dator-
baserat ställverk, och är således designat enligt motsvarande arkitektur [8].  
 
Signalställverk modell 11 (M11), tillverkat av Ansaldo STS, är ett datorbaserat sig-
nalställverk som använder så kallade ”MTOR” (module tout ou rien) utdelar. Till 
skillnad från ställverk M95, vars utdelar har direkt kontakt med objektet som ska 
styras, kommunicerar dessa MTOR indirekt med objekten via växlare och relä-
kopplingar [9]. 
 
För att styra och övervaka signalobjekten används utdelar som är placerade i kios-
ker på driftplatserna. För varje signalobjekt finns en utdel som styrs via TCP/IP 
från en ställverksdator. Det är i ställverksdatorn som logiken för signalobjekten lig-
ger. För ställverk M95 och M11 är ställverksdatorn vanligtvis placerad på annan ort 
än de objekt den styr [4]. 

2.3.1 Driftplats Skänninge  
Driftplats Skänninge, Skn, är en dubbelspårig driftplats på bandel 522 belägen i tä-
torten Skänninge, Östergötland. Stationen styrs av ställverksdatorn M85 men då 
M85 och M95 är väldigt lika strukturellt kan driftplats Skänninge ingå i detta ar-
bete då en driftplats av mindre storlek var eftertraktad.  Den totala längden för 
driftplatsen är ungefär 4 km. Driftplatsen är uppdelad i två avsnitt, Skänninge Norr 
och Skänninge Syd som båda är utrustade med varsin UPS av modellen 70-NET. 
För Skänninge Syd används en UPS med en märkeffekt på 40 kVA och för Skän-
ninge Norr används en UPS med en märkeffekt på 30 kVA. I bilaga 1 framgår drift-
platsen och placering av dess två UPS:er. Dessa är placerade på kilometertal 
286+510 och 288+300.  
UPS:erna kraftförsörjer alla järnvägsrelaterade objekt på driftplatsen såsom växel-
driv, ljussignaler och spårledningar. I tabell 2.1 framgår de objekt som kraftförsörjs 
av 40 kVA UPS:en placerad i Skänninge Norr. Dessa framgår även i bilaga 2. Lik-
nande objekt kraftförsörjs av 30 kVA UPS:en placerad i Skänninge Syd, dock med 
en mindre total effektförbrukning. 
På driftplats Skänninge varierar hjälpkraften mellan 11-22 kV beroende på vilka 
delsträckor som är i fokus. 
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Tabell 2.1. Beskrivning av objekt som kraftförsörjs av 40 kVA UPS:en placerad i Skänninge Norr. 

Last Betydelse 

Utdel 501 I/O enhet 
Utdel 502 I/O enhet 
Spårledningsmatning 36 Matning för spårledning 
Spårledningsmatning 66 Matning för spårledning 
Stativ 230 V Stativ 
Protokollomvandlare ELC Kommunikationsenhet 

 

2.3.2 Driftplats Fagersta C  
Fagersta C, Fgc, är en trespårig driftplats lokaliserad på bandel 313. Den totala 
längden på driftplatsen är ungefär 7 km och styrs av ställverksdatorn M11. 
I bilaga 3 visas driftplats Fagersta C och dess placering av UPS:er. Driftplatsen be-
står av fyra signalkiosker; 194, 195, 166 och 197 innehållandes varsin UPS av mo-
dellen Trimod, som alla kraftförsörjer olika objekt med avbrottsfri kraft. Till skill-
nad från driftplats Skänninge kraftförsörjs inte alla järnvägsrelaterade objekt med 
avbrottsfri kraft, istället används favoriserad kraft som komplement. Då effektbe-
hovet för signalkiosk 166 och 197 är 6 kVA används en 10 kVA UPS. I signalkiosk 
194 och 195 är effektbehovet ca 15 kVA och därför används en 15 kVA UPS. 
UPS:erna har en modulbaserad arkitektur där modulerna arbetar parallellt och där 
energilagring av typen blyackumulatorer används. 
 
Hjälpkraften ligger på 11 kV tvåfas. En oljeisolerad transformator sänker spän-
ningsnivån till 115 V tvåfas. Spänningen transformeras sedan från 115 V tvåfas till 
230 V enfas via en annan transformator. Det är denna enfasiga spänning som är 
den inkommande spänningskällan till bland annat UPS:erna.  
 
De fyra UPS:erna i signalkioskerna kraftförsörjer samma typer av objekt med av-
brottsfri kraft. Antalet objekt som kraftförsörjs skiljer sig åt vilket innebär att ef-
fektförbrukningen ser olika ut för respektive signalkiosk. I tabell 2.2 framgår den 
avbrottsfria kraftförsörjningen till objekten i signalkiosk 194. Dessa framgår även i 
bilaga 4. 
 
Tabell 2.2. Beskrivning av objekt som kraftförsörjs av UPS:en i signalkiosk 194. 

Last Betydelse 

Res x 4 Reserv för framtida ändamål 
RTU-skåp Skåp som har hand om fjärrstyrning 
Likr. 1 Likriktare för omvandling av växelström 

till likström 
Belysning Belysning till signalkiosken 
Eltek-skåp Elcentral för kraftförsörjning till bland an-

nat ljussignaler 
Manöverkretsar i central Klimatövervakning för signalkiosken 
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2.4 Växeldriv Easyswitch 
För att lägga om spårväxlar används växeldriv. Växeldriv består av elmotorer som 
drar eller trycker växeltungorna till/från rälen. 
Easyswitch är ett växeldriv utvecklat av Vossloh Nordic Switch Systems AB. Växel-
drivet finns för AC respektive DC. Av de ca 12 000 växlar som existerar i det 
svenska järnvägsnätet idag, är ca 59 st. av modellen 50E med växeldrivet Ea-
syswitch [10].                                                                                                                                              
På grund av växeldrivsmotorns höga startströmmar tenderar UPS:er, som kraftför-
sörjer växeldriven, gå i blockad. Det är problematiskt då kraftförsörjning till alla 
UPS:ens laster avbryts. Det medför att tågtrafiken får nödstopp vilket bidrar till 
förseningar och säkerhetsrisker på den svenska järnvägen. Det ska tilläggas att 
växeldriv inte ska kraftförsörjas med avbrottsfri kraft enligt direktiv, men att det 
ändå förekommer på bland annat driftplats Skänninge [4]. Tabell 2.3 visar växel-
drivet Easyswitch egenskaper vad gäller strömmar, spänning, effekt och frekvens 
för både AC och DC. Tabellen visar också på att växeldrivets startström är fem 
gånger högre än dess märkström. 
 
Tabell 2.3. Datablad för växeldrivet Easyswitch för AC respektive DC [11].  

 

2.5 Avbrottsfri kraft 
Avbrottsfri kraftförsörjning syftar till förmågan hos en elektrisk utrustning att leve-
rera lik- eller växelspänning till en känslig last. Beroende på lastens karaktär samt 
effektförbrukning kan växelspänning med antigen en- eller trefas användas. Kraft-
försörjningen till den känsliga lasten ska vara avbrottsfri, pålitlig och högkvalitativ. 
Avbrottsfri kraftförsörjning används bland annat inom områden som medicinsk ut-
rustning, dataförvaring, larmsystem och telekommunikation där kontinuerlig kraft 
är nödvändigt.  
Avbrottsfri kraftförsörjning relateras ofta till UPS:er men även likriktarsystem (DC-
system) kan anses vara avbrottsfri kraft. Även andra metoder kan implementeras 
för att uppnå avbrottsfri kraftförsörjning. Kapitel 2.6, 2.7 och 2,8 beskriver UPS-
system och likriktarsystem samt möjliga energilagringsformer. 
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2.6 UPS 
UPS:ens huvudsakliga uppgift är att eliminera störningar från inkommande nät för 
att sedan leverera ut störningsfri kraft till lasten. Störningar innefattar bland annat 
avbrott, störda sinusvågor, strömspikar och under/överspänningar [12]. Källan till 
störningarna kan exempelvis vara transienter som uppstår vid omkoppling mellan 
två olika energikällor, åsknedslag, högfrekventa fyrkantsvågor från frekvensomrik-
tare eller överbelastningar.  
UPS:er finns i olika konfigurationer. Den enklaste typen av UPS:er består av tre hu-
vudkomponenter - likriktare, växelriktare och batterier. Likriktaren omvandlar 
växelspänning till likspänning för att ladda batterierna. Växelriktaren omvandlar 
likspänning till växelspänning till försörjning av lasten. Oavsett UPS konfiguration 
används oftast batterier som backup vid strömavbrott. Andra energilagringsalter-
nativ förekommer. Skillnaden mellan konfigurationerna ligger dels i omkopplings-
tiden mellan nät och batteri, utgångsspänningens kvalité samt förmågan att elimi-
nera störningar [12]. Figurerna 2.5a-c visar hur olika konfigurationer av UPS:er 
kan se ut. 
 

 

(a) 

(b) 
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Figur 2.5. Olika konfigurationer på UPS:er med energilagring i form av batterier: (a) On-line; (b) Line inte-
ractive; (c) Off-line. [13] 
 
Vid strömavbrott går UPS:en över i ”on-line” läge, även kallad ”backup” läge. Det 
ska inte förväxlas med on-line konfigurationen som framgår av figur 2.5a. On-line 
läge innebär att kraften är producerad av UPS:en och batterierna som framgår av 
figur 2.6a [12]. Vid överbelastning under normal drift går UPS:en över till ”bypass” 
för att skydda dess ingående komponenter. Överbelastningen kan ha inträffat till 
följd av exempelvis en kortslutning eller startströmmar från motorer i en last. By-
pass läget som illustreras i figur 2.6b, innebär att kraftförsörjningen in till UPS:en 
endast passerar det ingående filtret för att sedan fortsätta genom UPS:en utan att 
påverka dess ingående komponenter. För signalställverk innebär detta att all UPS-
försörjd utrustning blir strömlös då spänningskvalitén inte uppfyller kraven. Förbi-
kopplare framgår av figur 2.6b och sköter omkopplingen för att direkt ansluta las-
ten till inkommande nät vid bypass läge. För större UPS:er kräver en sådan förbi-
kopplare ett separat fack.   

 
 

(c) 

(a) 
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Figur 2.6. Kraftförsörjning för olika UPS lägen; (a) On-line läge; (b) Bypass läge. 
 
För- och nackdelar med respektive UPS konfiguration framgår av tabell 2.4 [12]. 
Alla viktiga och känsliga anläggningar använder sig av on-line konfigurationen. Det 
är denna konfiguration som kommer att belysas i detta arbete. 
  
Tabell 2.4. Jämförelse mellan olika konfigurationer av UPS-system. 

Parameter                       On-line        Line Interactive Off-line 

Överspänningsskydd Utmärkt Bra Bra  
Omkopplingstid Utmärkt Bra Låg  
Nätfilter Låg  Bra  Låg 
Backup tid  Beror på Beror på Beror på 
    batteri    batteri    batteri 
Effektivitet  Låg ca 80% Hög upp till 95% Hög  
I/O isolering Låg Låg Låg 
Kostnad              Hög      Medel-Hög Låg 

 

2.6.1 Införandet av UPS 
Banverket (BV), nuvarande TRV, beslutade om att införa UPS-system redan på 90-
talet. Hjälpkraftledningen uppfyllde inte de normer gällande ett distributionsnät. 
Det konstaterades att anläggningar som kräver mycket god spänningskvalité skulle 
anslutas till ett UPS-system alternativt anslutas till ortsnät. Följande motiv låg 
bakom införandet [14]; 
 

 ”Ledningarna ligger parallellt med kontaktledningen och spänningen kom-

mer via kapacitiv koppling alltid att innehålla en 16 2/3 Hz komponent som 

överstiger normvärdena. Exakt hur stor komponenten är varierar, men över-

slagsmässigt är den ca 3 kV för 40-50 km parallellförande ledning vid obelas-

tad hjälpkraft.” 

(b) 



 
 
 
 
12  |  TEORI OCH BAKGRUND 

 ”Matningen av hjälpkraftledningen sker normalt från samma punkt som ma-

tar BV:s omformarstationer. BV:s policy att anpassa antalet omformare/om-

riktare i drift till tågdriftens behov medför, jämfört med ett vanligt distribut-

ionsnät, ett onormalt stort antal kopplingar av stora laster. Varje sådan kopp-

ling ger upphov till en störning på hjälpkraften av en varaktighet över distri-

butionsnätets norm.” 

 

 ”Vid driftstörningar eller arbeten på hjälpkraften fordras omkopplingar för 

att säkerställa matningen. Dessa omkopplingar är idag inte synkroniserade 

utan kortare spänningsavbrott kan förekomma. Mängden driftstörningar och 

arbeten på BV:s hjälpkraft är större än på ett vanligt distributionsnät vilket 

också ger fler avbrott än normen föreskriver.” 

2.6.2 Nuvarande problem med UPS 
De problem TRV upplever med UPS:er i dagsläget är att de går i blockad på grund 
av överströmmar. Anläggningen larmar och all utrustning som kraftförsörjs via 
UPS på anläggningen blir spänningslöst. Ljussignaler kopplade till UPS:en blir 
strömlösa och slocknar som påföljd. Det medför stopp i trafiken under en period 
om cirka 10-15 minuter beroende på situationen. Förseningar i hela tågtrafiken blir 
oundvikligt. Enligt studien [15] berodde 47 % av signalfel i trafiken på fel i signal-
ställverk och ljussignaler där många av felen direkt kan anknytas till problemen 
med UPS:er. 
När UPS:en går i blockad uppstår en säkerhetsrisk då framförvarande tåg tvingas 
nödbroms på grund av släckt signal som inom järnvägen innebär stopp. Det inne-
bär risk för personskada. TRV upplever dessutom att UPS:erna är överdimension-
erade på grund antaganden och praxis inom lågspänningsfördelningen. Alltför 
mycket utrustning som varken kräver god spänningskvalité eller konstant kraft 
kraftförsörjs av UPS:er. De apparater som faktiskt behöver UPS kraft är bland an-
nat datorställverk, vilket är elektriska apparater med logik som sköter styrning av 
andra objekt. 

2.7 Energilagring för UPS 
Avbrottsfri kraftförsörjning innefattar energilagring som finns tillgänglig vid even-
tuellt strömavbrott samt under omkopplingstiden för övergång mellan det primära 
till det sekundära nätet. Syftet är dock inte att kraftförsörja TRV:s anläggning en 
längre tid vid eventuellt strömavbrott, utan endast en kort period om cirka 15 mi-
nuter. Olika metoder kan samverka för att skapa en ideal lösning. Det allra vanlig-
aste alternativet är att endast utnyttja batterier, men även andra energilagringsfor-
mer finns. Nedan redovisas fyra olika energilagringsformer som kan implemente-
ras.  

2.7.1 Batterier 
Den mest förekommande formen av energilagring för UPS-system är batterier 
(ackumulatorer). Batterier bestämmer UPS:ens kapacitet och körtid. För mindre 
enheter är det batteriets storlek som avgör UPS:ens storlek. Olika batterityper an-
vänds i UPS-system, men blyackumulatorer, nickel-kadmiumackumulatorer och li-
tiumjonackumulatorer är i regel de som används mest. Framförallt används 
blyackumulatorer som framgår av tabell 2.5 [12]. En av de största nackdelarna med 
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blyackumulatorer är deras temperaturkänslighet. Batteriet är utformat att fungera 
optimalt vid temperaturen 25℃. Varje 5℃ stegökning över optimal temperatur re-
sulterar i en halvering av batteriets livslängd [16].  
 
Tabell 2.5 Jämförelse mellan olika batterityper för UPS applikationer. 

Batterityp            Energitäthet             Effekttäthet              Kommersiell  
            (WH/kg)    (W/kg)                 tillgänglighet 
Bly-syra         35 300 Väldigt mogen och 
       lättåtkomlig  
Nickel-kadmium       40  200 Mogen och 
                                     tillgänglig 
Litiumjon       120  180 Tillgänglig 
Nickel-hydrid         70 200  Tillgänglig 
Zink-luft        350  60-225 Forskningsstadiet  
Aluminiumluft       400   10 Forskningsstadiet 
Natriumklorid          110 150  Tillgänglig 
Natrium svavel       170 260 Tillgänglig 
Zink-brom          70 100 Tillgänglig 

 
Nickel-kadmiumackumulatorer förser oftast med mer energi- och effekttäthet än 
blyackumulatorer [12] och har även lägre resistans.  
Den största nackdelen med litiumjonackumulatorer är att dess kapacitet avtar re-
dan från fabrikstillverkning oavsett om de är i bruk eller inte. 
Enligt studien [17] stod litiumjonackumulatorer för störst andel metallutsläpp, spe-
cifikt av litium som används i ackumulatorn. Ett kilo tillverkning av litiumjonacku-
mulatorer kräver en energiförbrukning på 88-90 MJ. Tillverkningen av ackumula-
torn kräver i sin tur cirka 1.6 kg olja per ett kg producerad ackumulator. Litiumjo-
nackumulatorn står för mest växthusgaser bland olika batterityper [17], med upp 
till 12.5 kg CO2 per ett kilo tillverkning.  
 

2.7.2 Superkondensator 
En superkondensator (eller elektrisk dubbelskiktskondensator) är en elektrokemisk 
kondensator med avsevärt högre kapacitansvärden än vanliga kondensatorer. De 
lagrar vanligtvis 10-100 gånger mer energi än elektrolytkondensatorer [18]. Kon-
densatorer överlag skiljer sig från batterier på det sätt att de lagrar energi genom 
att det elektrokemiska dubbelskiktet laddas upp istället för att en kemisk reaktion 
av batterimaterialet äger rum. Superkondensatorer kan förse med mer laddning 
och mata ut laddning betydligt snabbare än batterier. Dessutom kan de upp- och 
urladdas betydligt fler gånger än batterier. Nackdelen är dock att de är 10 gånger 
större än motsvarande batterier av samma kapacitet samt betydligt dyrare [18]. Fi-
gur 2.7 illustrerar skillnaden i uppbyggnad mellan vanliga batterier och superkon-
densatorer. 
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Superkondensatorer används där det hellre är önskvärt med flertalet snabba upp- 
och urladdningar än andra energilagringsformer som kan förse en last under en 
längre tid. 

2.7.3 Kinetisk energi 
Under de senaste 20 åren har roterande UPS-system blivit alltmer aktuellt. Rote-
rande UPS:er använder den lagrade kinetiska energin i den elektriska utrustningen 
för att kortvarigt försörja lasten vid spänningslöshet. Det finns olika konfigurat-
ioner för roterande UPS:er. Den allra enklaste konfigurationen, som framgår av fi-
gur 2.8, består av en AC motor samt en AC generator som är mekaniskt kopplade 
till varandra.  

 
Ett svänghjul monteras till maskinens axel för att lagra ytterligare kinetisk energi. 
Under normal drift förser den inkommande AC kraften ström till AC generatorn 
som sedan driver AC generatorn. Under onormal drift försörjs lasten med den lag-
rade kinetiska energin från motorn, svänghjulet och generatorn. En sådan konfigu-
ration är ämnad att förse lasten med kraft under en kort period om ca 2 sekunder 
vid strömavbrott [12]. Det är oftast tillräckligt med tid för omkopplingsautomati-
ken att hinna byta till ett annat fungerande nät eller annan form av energilagring. 
UPS-system med kinetisk energilagring är dock en väldigt dyr investering. 

Figur 2.7. Jämförelse mellan en vanlig ackumulator och en superkondensator. 

Figur 2.8. Motor-generator koppling av en roterande UPS. 
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2.7.4 Bränsleceller 
En mängd publikationer beskriver bränsleceller som ackumulatorns efterträdare. 
Tack vare dess kombination av hög effektivitet samt låga utsläpp har bränsleceller 
blivit alltmer populärt inom UPS-applikationer. Bränsleceller använder väte som 
drivmedel och producerar elektricitet, värme och vatten från den kemiska reakt-
ionen mellan väte och syre. Varje cell består av en elektrolyt och två elektroder; 
anod och katod. Figur 2.9 visar konfigurationen på ett vanligt förekommande sy-
stem av bränsleceller. Olika typer av elektrolyter och vätekällor möjliggör olika sy-
stem av bränsleceller.  
 

 

En jämförelse över de mest använda typerna av bränsleceller på marknaden fram-
går av tabell 2.6 [12]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.9. Konfiguration av ett typiskt bränslecellssystem. 
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Tabell 2.6. Jämförelse mellan olika typer av bränsleceller.   

Bränsletyp  Applikation   Fördelar  Nackdelar 

Protonväxlings-
membran 

 Elektrisk anv. 

 Portabel el 

 Bilar 

 Fast elektrolyt reducerar korros-

ion och administrativa problem  

 Låg temperatur 

 Snabb uppstart 

 Dyra katalysato-

rer 

 Hög känslighet 

mot orenheter i 

bränsle 

Alkalisk  Militär 

 Rymd 

 Hög prestation  Dyr avlägsning av 

CO2 från bränsle 

och luftströmmar 

krävs. 

Fosforsyra  Elektrisk anv. 

 Bilar 

 Upp till 85 % effektivitet i kraft-

värmeverk av elektricitet och 

värme 

 Kan använda oren H2 som 

bränsle 

 Dyra katalysato-

rer 

 Låg effekt 

 Stor storlek/vikt 

 
 

Smält karbonat  Elektrisk anv.  Hög effektivitet 

 Bränsleflexibilitet 

 Kan använda en variation av ka-

talysatorer 

 Hög temperatur 

förstärker korros-

ion och nedbryt-

ning av cellkom-

ponenter 

Fast oxidbräns-
lecell 

 Elektrisk anv.  Hög effektivitet 

 Bränsleflexibilitet 

 Kan använda en variation av ka-

talysatorer  

 Fast elektrolyt reducerar korros-

ion och administrativa problem  

 and management problems 

 Låg temperatur 

 Snabb uppstart 

 Hög temperatur 

förstärker ned-

brytning av cell-

komponenter 

Direkt alkohol-
bränslecell (DAFC) 

 Bilar 

 Portabel el 

 Kompakt 

 Hög energitäthet 

 Lägre effektivitet 

 Alkohol passerar 

mellan elektroder 

utan någon reakt-

ion. 

 
Åtskilliga studier [3] [19] har gjorts som tyder på att bränsleceller av typen proton-
växlingsmembran har en ekonomisk fördel över blyackumulatorer.  
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2.8 Likriktarsystem 
Likriktning innebär att växelström (AC) omvandlas till likström (DC). För att åstad-
komma omvandlingen används likriktare vars huvudkomponent består av dioder. 
Dioder tillåter endast den inkommande växelströmmen att flyta igenom under den 
positiva halvperioden. Kopplingen och antalet dioder bestämmer utsignalens ka-
raktär. En halv- eller helvågslikriktare kan erhållas.  
Den enklaste typen av likriktare är en halvvågslikriktare. Endast halva vågen av den 
inkommande växelströmmen kan passera till lasten. Beroende på om den inkom-
mande växelströmmen är en- eller trefas används en eller tre dioder. Halvvågs-
likriktare är otillräckliga för de flesta elektriska utrustningar. En av anledningarna 
är att det harmoniska innehållet är stort, vilket gör det svårare att filtrera. En an-
nan anledning är att bara 50 % av den inkommande växelströmmen kommer till 
användning.  
En helvågslikriktare är kopplad så att den inkommande växelströmmen matar las-
ten under både den positiva och negativa halvperioden. Därigenom blir den utgå-
ende strömmen jämnare och enklare att filtrera. 

2.8.1 Rectiverter 
Rectiverter är en kombination av en UPS och ett likriktarsystem. Den förenar 
funktionerna hos en likriktare och växelriktare för att på så sätt kraftförsörja med 
AC och DC till laster. Rectiverter är uppbyggd som en enda enskild modul. Flera 
moduler kan parallellkopplas för att kraftförsörja fler och större laster. Rectiverter 
har tre portar – en AC-ingång, en AC-utgång samt en dubbelriktad DC-port som 
kan fungera både som in- och utgång. AC-matningen likriktas först och matas se-
dan till en inbyggd växelriktare där den slutligen går ut till AC-utgången. Den 
likriktade AC-matningen passerar samtidigt genom en DC/DC-omvandlare för att 
få lämplig DC-spänning till både DC-lasten och batterierna för laddning. I figur 
2.10 framgår hur AC-matningen distribueras hos både AC- och DC last vid normal 
drift. 

 
 
 
 
 

Figur 2.10. Kraftförsörjning från Rectiverter vid normal drift.  
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Vid spänningsbortfall av AC-matningen byter DC-flödet riktning och batterierna 
agerar istället som kraftkälla. Både DC- och AC laster får då sin kraftförsörjning 
från batterierna. Batterierna kraftförsörjer alltså DC-lasten direkt och matar samti-
digt kraft till AC-lasten via växelriktaren. Omkopplingen från AC-matning till batte-
rimatning sker momentant utan att störa lasterna. I figur 2.11 framgår hur AC-mat-
ningen distribueras hos både AC- och DC laster vid batteridrift.   

Rectiverter återansluter till AC-matningen när denna blir spänningssatt. Det sker 
dock först efter synkronisering mellan AC-lasten och AC-matningen.  
En önskvärd funktion hos Rectiverter är dess förmåga att stabilisera och filtrera 
AC- matningen precis som UPS:er. Denna funktion är viktig då viss känslig last inte 
tål störningar. Till skillnad från UPS:er som oftast har inbyggd förbikopplare behö-
ver Rectiverter inte en sådan. Det sparar både plats och hindrar behovet av att di-
mensionera kraftförsörjning efter ett fullständigt system redan från start. Med 
Rectiverter kan systemet dimensioneras vartefter det ökar eller minskar, ett dyna-
miskt system med andra ord. 
 
 
 

Figur 2.11. Kraftförsörjning från Rectiverter vid batteridrift. 
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3 Metoder och resultat 
Det här kapitlet behandlar tillvägagångsättet för framtagningen av dimensionerade 
typstationer. Genom platsbesök på driftplatser, intervjuer med projektörer samt in-
studering av tekniska dokument (TDOK) har typstationer dimensionerats via be-
räkningar och simuleringar i bland annat datorprogrammet El-vis. 

3.1 Typstationer 
För framtagandet av alternativa typlösningar för lågspänningsfördelning på drift-
platser krävdes två typstationer att arbeta med. Istället för att ta fram två helt nya 
typstationer baserades de istället på driftplatserna Fagersta C och Skänninge.  
Typstationernas lågspänningsfördelning skulle vara generellt uppbyggda och base-
ras på signalställverk M95 för typstation 1 och M11 för typstation 2.  
 
De ändringar som gjordes gentemot de verkliga driftplatserna berörde endast låg-
spänningsfördelningen och inte driftplatsens struktur, det vill säga placering av ob-
jekt såsom ljussignaler, spårväxlar, spårledningar med mera. Effekterna hos objek-
ten har uppskattats med hjälp av konsulter från Dalco [9] [20]. Det har även anta-
gits att varje spårväxel består av två växeldriv. 

3.1.1 Typstation 1 
Typstation 1 baserades på driftplats Skänninge. Typstationen styrs med signalställ-
verk M95 till skillnad från Skänninge som använder signalställverk M85. På typ-
stationen är växlarna av typen 60E med växeldrivet Easyswitch. Tabell 3.1 visar 
vilka växlar och ljussignaler som ingår i respektive signalkiosk. Dessa har inhäm-
tats från bilaga 1. Typstationen består, likt driftplats Skänninge, av fem stycken sig-
nalkiosker; 01, 03, 09, 11 och 13. Det som skiljer signalkioskerna åt är deras effekt-
förbrukning som beror av antal laster.  
Likt driftplats Skänninge är typstationen uppdelad i två avsnitt, Norr och Syd med 
varsin UPS för avbrottsfri kraftförsörjning. Signalkiosk 01, 03 och 09 är placerades 
i avsnitt Norr medan signalkiosk 11 och 13 placerades i avsnitt Syd.  
 
Tabell 3.1. Växlar och ljussignaler tillhörandes respektive signalkiosk för typstation 1. 

Signalkiosk 01 03 09 11 13 
Växlar 101, 102 103, 104 105, 106 131, 132 133, 134 
Växeldriv 4 4 4 4 4 
Ljussignaler, vitt 12 20 22 28 12 
Ljussignaler, grönt 8 8 4 8 8 
Ljussignaler, rött 4 4 2 4 4 

 

3.1.2 Typstation 2  
Typstation 2 baserades på driftplats Fagersta C. På typstationen är växlarna av ty-
pen 60E med växeldrivet Easyswitch. Tabell 3.2 visar vilka växlar och ljussignaler 
som ingår i respektive signalkiosk. Dessa har inhämtats från bilaga 3.  Typstation 2 
kraftförsörjs via ett trefasigt TRV nät. Det är en ändring gentemot driftplats Fa-
gersta C där motsvarande kraftförsörjning består av enfas. Denna ändring gjordes 
då trefas är den mest förekommande form av kraftförsörjning på driftplatser och 
därför av störst intresse. Typstationen består, likt driftplats Fagersta C, av fyra 
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stycken signalkiosker; 166, 194, 195 och 197 med varsin UPS för avbrottsfri kraft-
försörjning. Det som skiljer signalkioskerna åt är deras effektförbrukning som be-
ror av antal laster. 
 
Tabell 3.2. Växlar och ljussignaler tillhörandes respektive signalkiosk för typstation 2. 

Signalkiosk 166 194 195 197 
Växlar 151, 152 101, 102, 103, 

104, 105, 107, 109 
130, 132, 133, 134, 136, 
137, 138, 139, 140, 142 

0 

Växeldriv 4 14 20 0 
Ljussignaler, vitt 3 22 30 2 
Ljussignaler, grönt 5 7 14 6 
Ljussignaler, rött 3 6 6 2 

 

3.2 Kabeldimensionering 
Enligt direktiv från TRV ska endast halogenfria kablar användas vid nyinstallat-
ioner. De två olika kabeltyper som användes är AXQJ och EXQJ. I tabell 3.3 fram-
går betydelsen bakom varje bokstav. Isoleringen för de båda kabeltyperna är tvär-
bunden polyeten (PEX) med maxtemperaturen 90°.  
 
Tabell 3.3. Betydelser för olika kabeltyper. 

Första bokstaven Andra bokstaven Tredje bokstaven Fjärde bokstaven 
Ledare Isolering Mantel eller annan 

konstruktionsdetalj 
Konstruktionsdetalj eller 
användning 

A Aluminium X Tvärbunden 
polyeten 

Q Halogenfri J Förläggning i mark 

E Koppar, entrå-
dig 

X Tvärbunden 
polyeten 

Q Halogenfri J Förläggning i mark 

 
För beräkningar i elprogrammet El-Vis användes den icke halogenfria kabeln EKKJ 
istället för EXQJ. Det beror på att kabeltypen EXQJ inte är tillgänglig i El-Vis. Båda 
kabeltyperna har samma egenskaper i beräkningssammanhang och därför kunde 
EKKJ användas. Förläggningssättet som användes var rör i mark. Det reducerar 
risken för stöld av kablar och bevarar samtidigt kvalitén och livslängden hos ka-
beln. Kabelareorna för de två kabeltyperna som användes samt deras meterpriser 
framgår av tabell 3.4. Priserna är tagna från en större grossist med rabatterade pri-
ser för TRV.  
 
Tabell 3.4. Kabelpriser för olika typer av kablar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kabeltyp Area (mm2) Meterpris (Kr) 
AXQJ 50/15 53,50 
AXQJ 70/21 73,50 
AXQJ 95/29 81,63 
AXQJ 120/41 114,56 
AXQJ 150/41 127,27 
AXQJ 185/57 165,00 
AXQJ 240/72 191,79 
EXQJ 2,5/2,5 14,75 
EXQJ 6/6 26,88 
EXQJ 10/10 42,63 
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3.3 El-Vis 
För dimensionering av kablar samt säkringsselektivitet för typstationerna användes 
datorprogrammet El-Vis som är Sveriges mest använda datorprogram för kabeldi-
mensionering. I El-Vis ritades lågspänningsmatningen för typstationerna upp som 
ett enlinjeschema. För varje kabel definierades tillförd effekt, spänningsfall, kabel-
typ, kabellängd, kabelarea, förläggningssätt och säkringsstorlek.  
Figur 3.1 a-d visar hur dimensioneringsprocessen ser ut i El-Vis för en kabel. 
Hela typstationernas kabeldimensionering och säkringsselektivitet hanterades via 
El-Vis.  
Mellan matningsspunkten och förbrukaren är det max 4 % spänningsfall som gäller 
enligt [21]. Matningspunkten består i detta fall av en transformator och förbru-
karna är signalkioskerna.  
Alla resultat presenteras både grafiskt och i textform. 

 
 
 
 

 

Figur 3.1a. Kabel för dimensionering. 

Figur 3.1b. Inmatning av spänningar, matande punkt och 

belastningsuppgifter. 
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3.4 UPS-dimensionering (en kabel) 
Under dimensioneringsprocessen togs enlinjescheman fram med tillhörande led-
ningslistor för respektive dimensioneringslösning av UPS.  
Lösningarna har en gemensam kabel för favoriserad och avbrottsfri kraft från mat-
ningspunkt till förbrukarna som i det här fallet består av signalkiosker. Dock togs 
hänsyn endast till den avbrottsfria delen, det vill säga inkommande kraften till 
UPS:erna. För varje typstation dimensionerades två typlösningar, en distribuerad 
lösning med UPS:er i varje signalkiosk samt en lösning med en central UPS på 
varje typstation. På både typstation 1 och 2 är lösningen med distribuerade UPS:er 
till stor del baserat på de lösningar som redan existerar på driftplatserna Skänninge 
och Fagersta C.  

Figur 3.1d. Inmatning av kabel- och säkringsegenskaper. 

Figur 3.1c. Inmatning av förläggningssätt och spänningsfall. 
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Förarbetet bestod i att ta fram två typstationer med distribuerade UPS:er. Centrali-
serade UPS-system togs sedan fram för typstationerna baserat på vad objekten som 
kräver avbrottsfri kraftförsörjning har för effektbehov. En del effektbehov uppskat-
tades med hjälp av personal på TRV, men de flesta inhämtades från bland annat 
projektörerna [21] [9]. 

3.4.1 Enlinjeschema Typstation 1, Alternativ 1 (Distribuerade UPS) 
Typstationens distribuerade UPS-lösning består av två UPS:er utplacerade på kilo-
metertal 286+510 respektive 288+300 med en märkeffekt på 40 respektive 30 
kVA. För att dimensionera effektförbrukningen för UPS:erna i signalkioskerna be-
räknades den totala effektförbrukningen för de objekt som UPS:erna kraftförsörjer. 
Växeldrivsmotorer och ljussignaler som kraftförsörjs av UPS:erna redovisas i tabell 
3.5a-e.  
 

Signalkiosk 01 (UPS Norr) 
Förbrukare Antal Uteffekt (W) Total effekt (W) 
Växeldrivsmotorer 4 400 1600 
Ljussignaler, rött 4 24 96 
Ljussignaler, grön 8 24 192 
Ljussignaler, vitt 12 24 288 
Summa 2176 

 

Signalkiosk 03 (UPS Norr) 
Förbrukare Antal Uteffekt (W) Total effekt (W) 
Växeldrivsmotorer 4 400 1600 
Ljussignaler, rött 4 24 96 
Ljussignaler, grön 8 24 192 
Ljussignaler, vitt 20 24 480 
Summa 2368 

 

Signalkiosk 09 (UPS Norr) 
Förbrukare Antal Uteffekt (W) Total effekt (W) 
Växeldrivsmotorer 4 400 1600 
Ljussignaler, rött 2 24 48 
Ljussignaler, grön 4 24 96 
Ljussignaler, vitt 22 24 528 
Summa 2272 

 
 
 
 
 
 

Tabell 3.5a. Effektbehov för växeldrivsmotorer och ljussignaler för signalkiosk 01 

Tabell 3.5b. Effektbehov för växeldrivsmotorer och ljussignaler för signalkiosk 03 

Tabell 3.5c. Effektbehov för växeldrivsmotorer och ljussignaler för signalkiosk 09 
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Tabell 3.5d. Effektbehov för växeldrivsmotorer och ljussignaler för signalkiosk 11 
Signalkiosk 11 (UPS Syd) 

Förbrukare Antal Uteffekt (W) Total effekt (W) 
Växeldrivsmotorer 4 400 1600 
Ljussignaler, rött 4 24 96 
Ljussignaler, grön 8 24 192 
Ljussignaler, vitt 28 24 672 
Summa 2560 

 
Tabell 3.5e. Effektbehov för växeldrivsmotorer och ljussignaler för signalkiosk 13 

Signalkiosk 13 (UPS Syd) 
Förbrukare Antal Uteffekt (W) Total effekt (W) 
Växeldrivsmotorer 4 400 1600 
Ljussignaler, rött 4 24 96 
Ljussignaler, grön 8 24 192 
Ljussignaler, vitt 12 24 288 
Summa 2176 

 
Utöver det kraftförsörjer varje UPS objekten presenterad i tabell 3.6. 
 
Tabell 3.6. Förbrukares effektbehov för respektive signalkiosk.  

Förbrukare Antal Uteffekt Total effekt 
Elvärme 1 815 815 
Air-condition 1 485 485 
Växeldrivsvärme 4 51 204 
Spårledningar 7 36 252 
Utdelar 8 180 1440 
RTU 1 120 120 
Vägguttag 1 1840 1840 
Summa 5156 

 
Total tillförd effekt, UPS Norr = 2176 + 2368 + 2272 + 3 ∙ 5156 ≈  22,3 kW 
Total tillförd effekt, UPS Syd = 2650 + 2176 + 2 ∙ 5156 ≈  15,1 kW 
 
I El-Vis togs det fram två separata enlinjescheman för avsnitt Norr och Syd med re-
spektive UPS. Matningspunkten består av en 100 kVA transformator för respektive 
avsnitt. Enlinjescheman framgår av bilaga 5 och 6. I tabell 3.7a-b visas ledningslis-
torna för enlinjescheman tillhörandes respektive avsnitt.  
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Tabell 3.7a. Ledningslista för typstation 1, avsnitt Norr. 

Typstation 1, UPS Norr 
Från Till Kabeltyp Ang. 

längd 
Area 
(mm2) 

Skydd Storlek Sp.fall 
(%)  

M.P UPS Norr AXQJ 30 50/15 Säkring 35 0,27 
UPS Norr K.S 01 AXQJ 1440 95/29 Säkring 20 2,12 
UPS Norr K.S 03 AXQJ 440 50/15 Säkring 20 1,33 
UPS Norr K.S 09 AXQJ 610 50/15 Säkring 20 1,82 
K.S 01 S.K 01 EXQJ 10 6/6 Säkring 16 0,11 
K.S 03 S.K 03 EXQJ 10 6/6 Säkring 16 0,15 
K.S 09 S.K 09 EXQJ 10 6/6 Säkring 16 0,15 

Där M.P är matningspunkt; K.S är kabelskåp; samt S.K är signalkiosk. 
 
Tabell 3.7b. Ledningslista för typstation 1, avsnitt Syd. 

Typstation 1, UPS Syd 
Från Till Kabeltyp Ang. 

längd 
Area (mm2) Skydd Storlek Sp.f (%)  

M.P UPS Syd AXQJ 30 50/15 Säkring 25 0,19 
UPS Syd K.S 11 AXQJ 30 50/15 Säkring 20 0,1 
UPS Syd K.S 13 AXQJ 830 50/15 Säkring 20 2,44 
K.S 11 S.K 11 EXQJ 10 6/6 Säkring 16 0,15 
K.S 13 S.K 13 EXQJ 10 6/6 Säkring 16 0,15 

 

3.4.2 Enlinjeschema Typstation 1, Alternativ 2 (Centraliserad UPS) 
För den centraliserade UPS-lösningen används en 60 kVA UPS för att ersätta UPS 
Norr och Syd på 40 kVA respektive 30 kVA. När två UPS:er med mindre märkeffekt 
ska ersättas av en UPS med större märkeffekt, kan den totala märkeffekten reduce-
ras [21]. UPS:en placerades på kilometertal 287+395 vilket gjordes utifrån lös-
ningen med två distribuerade UPS:er, där den centrala UPS:en placerades mitte-
mellan dessa. Den totalt tillförda effekten togs fram genom att addera de tillförda 
effekterna till UPS Norr och UPS Syd i den distribuerade UPS-lösningen.    
 
Total tillförd effekt för centraliserad UPS = 15,1 +  22,3 = 37,4 kW 
 
I El-Vis togs ett enlinjeschema fram där matningspunkten är en 200 kVA transfor-
mator. Det är en summering av de två 100 kVA transformatorer som används i den 
distribuerade UPS-lösningen. Enlinjeschemat framgår av bilaga 7. I tabell 3.8 visas 
ledningslistan för enlinjeschemat.  
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Tabell 3.8. Ledningslista för typstation 1 med centraliserad UPS. 

Typstation 1, Centraliserad UPS  
Från Till Kabeltyp Angiven 

längd 
Area 
(mm2) 

Skydd Storlek Sp.f (%) 

M.P UPS 
Central 

AXQJ 30 95/29 Säkring 63 0,23 

UPS Central K.S 01 AXQJ 2345 120/41 Säkring 20 2,72 
UPS Central K.S 03 AXQJ 1345 70/21 Säkring 20 2,74 
UPS Central K.S 09 AXQJ 295 50/15 Säkring 20 0,88 
UPS Central K.S 11 AXQJ 905 50/15 Säkring 20 2,8 
UPS Central K.S 13 AXQJ 1375 70/21 Säkring 20 2,73 
K.S 01 S.K 01 EXQJ 10 6/6 Säkring 16 0,15 
K.S 03 S.K 03 EXQJ 10 6/6 Säkring 16 0,15 
K.S 09 S.K 09 EXQJ 10 6/6 Säkring 16 0,15 
K.S 11 S.K 11 EXQJ 10 6/6 Säkring 16 0,15 
K.S 13 S.K 13 EXQJ 10 6/6 Säkring 16 0,15 

 

3.4.3 Enlinjeschema Typstation 2, Alternativ 1, (Distribuerad UPS) 
Typstationens distribuerade UPS-lösning består av fyra UPS:er i varsin signalkiosk 
utplacerade på kilometertal 166+160, 194+840, 195+935 samt 197+350. UPS:erna 
namngavs efter det kilometertal de placerades på. 
UPS 166 och 194 har en märkeffekt på 10 kVA respektive 20 kVA. UPS 166 och 194 
har en märkeffekt på 30 kVA respektive 5 kVA. Matningspunkten består av en 100 
kVA transformator. För dimensioneringen av UPS:erna beräknades den totala ef-
fektförbrukningen hos objekten med avbrottsfri kraftförsörjning för respektive sig-
nalkiosk. Objekten som kraftförsörjs av UPS:erna redovisas i tabell 3.9a-d. De 
flesta objekten har inhämtats från bilaga 14. Raden ”övrigt” i tabellerna består av 
objekt såsom fläktar och switchar till MTOR utdelar samt ATC kodare, reläer med 
mera. 
 
Tabell 3.9a. Effektbehov för objekt tillhörandes signalkiosk 166. 

Signalkiosk 166 
Förbrukare Antal Uteffekt (W) Total effekt (W) 
Växeldrivsmotorer 4 400 1600 
Växeldrivsvärme 4 51 204 
Ljussignaler, rött 3 24 72 
Ljussignaler, grön 5 24 120 
Ljussignaler, vitt 3 24 72 
Spårledningar 4 36 144 
MTOR utdelar 4 160 640 
RTU 1 120 120 
Övrigt 520 
Summa 3492 
Dimensionerad UPS storlek 10 kVA 
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Tabell 3.9b. Effektbehov för objekt tillhörandes signalkiosk 194. 

Signalkiosk 194 
Förbrukare Antal Uteffekt (W) Total effekt (W) 
Växeldrivsmotorer 14 400 5600 
Växeldrivsvärme 14 51 714 
Ljussignaler, rött 6 24 144 
Ljussignaler, grön 7 24 168 
Ljussignaler, vitt 22 24 528 
Spårledningar 11 36 396 
MTOR utdelar 9 160 1440 
RTU 1 120 120 
Övrigt 1600 
Summa 10710 
Dimensionerad UPS storlek 20 kVA 

 
Tabell 3.9c. Effektbehov för objekt tillhörandes signalkiosk 195. 

Signalkiosk 195 
Förbrukare Antal Uteffekt (W) Total effekt (W) 
Växeldrivsmotorer 20 400 8000 
Växeldrivsvärme 20 51 1020 
Ljussignaler, rött 6 24 144 
Ljussignaler, grön 14 24 336 
Ljussignaler, vitt 30 24 720 
Spårledningar 21 36 756 
MTOR utdelar 9 160 1440 
RTU 1 120 120 
Övrigt 2200 
Summa 14736 
Dimensionerad UPS storlek 30 kVA 

 
Tabell 3.9d. Effektbehov för objekt tillhörandes signalkiosk 197. 

Signalkiosk 197 
Förbrukare Antal Uteffekt (W) Total effekt (W) 
Växeldrivsmotorer 0 400 0 
Växeldrivsvärme 0 51 0 
Ljussignaler, rött 2 24 48 
Ljussignaler, grön 6 24 144 
Ljussignaler, vitt 2 24 48 
Spårledningar 3 36 108 
MTOR utdelar 3 160 480 
RTU 1 120 120 
Övrigt 165 
Summa 1116 
Dimensionerad UPS storlek 5 kVA 
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Total tillförd effekt, UPS 166 = 3,5 kW 
Total tillförd effekt, UPS 194 = 10,7 kW 
Total tillförd effekt, UPS 195 = 14,7 kW 
Total tillförd effekt, UPS 197 = 1,1 kW 
 
I El-Vis togs ett enlinjeschema fram där matningspunkten består av en 100 kVA 
transformator. Enlinjeschemat framgår av bilaga 8. I tabell 3.10 visas ledningslis-
tan för enlinjeschemat. 
 
Tabell 3.10. Ledningslista för typstation 2 med distribuerade UPS:er. 

Typstation 2, Distribuerade UPS:er 
Från Till Kabeltyp Ang. 

längd 
Area 
(mm2) 

Skydd Storlek Sp.fall 
(%)  

M.P K.B Nod AXQJ 30 50/15 Säkring 50 0,37 
K.B Nod K.S 197 AXQJ 1670 70/21 Säkring 16 0,51 
K.B Nod K.S 166 AXQJ 2055 95/29 Säkring 16 1,44 
K.B Nod K.S 194 AXQJ 840 70/21 Säkring 25 2,44 
K.B Nod K.S 195 AXQJ 255 50/15 Säkring 32 1,51 
K.S 197 UPS 197 EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,03 
K.S 166 UPS 166 EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,07 
K.S 194 UPS 194 EXQJ 10 6/6 Säkring 20 0,21 
K.S 195 UPS 195 EXQJ 10 6/6 Säkring 25 0,2 

 

3.4.4 Enlinjeschema Typstation 2, Alternativ 2 (Centraliserad UPS) 
För den centraliserade UPS-lösningen används en 60 kVA UPS för att kunna svara 
mot lösningen med fyra distribuerade UPS:er på. Även här användes resonemanget 
kring reduceringen av den totala märkeffekten vid ersättning av flera UPS:er med 
mindre märkeffekter till en UPS med större märkeffekt [21]. UPS:en placerades på 
kilometertal 195+680 där kabelskåp NOD är utplacerad för den distribuerade UPS-
lösningen (se bilaga 15). 
 
 
Total tillförd effekt för centraliserad UPS = 3492 + 10710 + 14736 + 1116 
≈ 30 kW 
 
I El-Vis togs ett enlinjeschema fram där matningspunkten består av en 100 kVA 
transformator. Enlinjeschemat framgår av bilaga 9. I tabell 3.11 visas ledningslistan 
för enlinjeschemat. 
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Tabell 3.11. Ledningslista för typstation 2 med centraliserad UPS. 

Typstation 2 Centraliserad UPS 

Från Till Kabeltyp Ang. 
längd 

Area 
(mm2) 

Skydd Storlek Sp.fall 
(%) 

M.P Central UPS AXQJ 30 50/15 Säkring 50 0,37 
Central UPS K.S 197 AXQJ 1670 70/21 Säkring 16 0,51 
Central UPS K.S 166 AXQJ 2055 95/29 Säkring 16 1,44 
Central UPS K.S 194 AXQJ 840 70/21 Säkring 25 2,44 
Central UPS K.S 195 AXQJ 255 50/15 Säkring 32 1,51 
K.S 197 S.K 197 EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,03 
K.S 166 S.K 166 EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,07 
K.S 194 S.K 194 EXQJ 10 6/6 Säkring 20 0,21 
K.S 195 S.K 195 EXQJ 10 6/6 Säkring 25 0,29 

 

3.5 UPS-dimensionering (två kablar) 
För att lösa problematiken kring UPS:ernas tendens att gå i blockad på grund av 
växeldrivsmotorernas startströmmar översågs möjligheten att kraftförsörja bland 
annat motorerna med favoriserad kraft via en separat kabel. 
I detta kapitel redovisas ledningslistor från El-Vis för lösningar där två separata 
kablar för avbrottsfri och favoriserad kraft dragits från matningspunkten till för-
brukarna. Lösningen har endast analyserats för typstationernas centraliserade 
UPS-systemet och därmed kvarstår placeringen av UPS:erna enligt tidigare resone-
mang för en kabel. I typstation 1 är matningspunkten en 200 kVA transformator. I 
typstation 2 är matningspunkten en 100 kVA transformator.  

3.5.1 Typstation 1 
För att fördela effektförbrukningen mellan den avbrottsfria och favoriserade kraf-
ten på typstation 1 subtraherades effekten hos växeldrivsmotorerna i respektive sig-
nalkiosk. De kvarstående objekten inklusive de kritiska utrustningarna; RTU, spår-
ledningar samt utdelar behåller avbrottsfri kraft. Effektförbrukningen för den av-
brottsfria kraften framgår av tabell 3.12. 
Effektförbrukningen hos växeldrivsmotorerna i respektive signalkiosk adderades 
med effekterna hos objekten som framgår av tabell 3.13, och tilldelades favoriserad 
kraft för respektive signalkiosk. Dessa är objekt som allmänt inte kräver avbrottsfri 
kraft. I tabell 3.14. framgår effektförbrukningen för den favoriserade kraften i re-
spektive signalkiosk. 
 
Tabell 3.12. Effektförbrukning av den avbrottsfria kraften till respektive signalkiosk. 

Signalkiosk Effektförbrukning (W) 
01 2388 
03 2580 
09 2484 
11 2772 
13 2388 
Summa 12612 
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Tabell 3.13. Effektförbrukning på objekt som inte kräver avbrottsfri kraft. 

Förbrukare Antal Uteffekt Total effekt 
Växeldrivsmotorer 4 400 1600 
Växeldrivsvärme 4 51 204 
Elvärme 1 815 815 
Air-condition 1 485 485 
Vägguttag 1 1840 1840 
Summa 4944 

 
Tabell 3.14. Effektförbrukning av den favoriserade kraften till respektive signalkiosk. 

Signalkiosk Effektförbrukning (W) 
01 4944 
03 4944 
09 4944 
11 4944 
13 4944 
Summa 24720 

 
Den totala effektförbrukningen hos den avbrottfria kraften som den centrala 
UPS:en kraftförsörjer uppgår till 12,6 kW och den favoriserade kraften uppgår till 
24,7 kW. 
 
Enligt [21] måste det finnas en överkapacitet i UPS:en för att klara av bland annat 
startströmmen från inkopplad utrustning. Det är ingen lätt uppgift att ta reda på 
om det är överdimensionerat eller inte. För den avbrottsfria kraften togs därför en 
marginal vid valet av UPS storlek och resultatet blev en trefas UPS med en märk-
effekt på 30 kVA.  
 
I El-Vis togs ett enlinjeschema fram där matningspunkten är en 200 kVA transfor-
mator. Det är en summering av de två 100 kVA transformatorer som används i den 
distribuerade UPS-lösningen. Enlinjeschemat framgår av bilaga 10. I tabell 3.15 vi-
sas ledningslistan för enlinjeschemat där (A) står för avbrottsfri kraft och (F) står 
för favoriserad kraft. 
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Tabell 3.15. Ledningslista för centraliserad UPS med två kablar i typstation 1. 

Typstation 1 Centraliserad UPS 2 kablar 
Från Till Kabel-

typ 
Angiven 
längd 

Area 
(mm2) 

Skydd Storlek Sp.f (%) 

M.P UPS Cen-
tral 

AXQJ 30 50/15 Säkring 20 0,16 

M.P K.S (F) AXQJ 30 50/15 Säkring 40 0,3 
UPS Central K.S 01 (A) AXQJ 2345 95/29 Säkring 16 1,12 
UPS Central K.S 03 (A) AXQJ 1345 50/15 Säkring 16 1,4 
UPS Central K.S 09 (A) AXQJ 295 50/15 Säkring 16 0,3 
UPS Central K.S 11 (A) AXQJ 905 50/15 Säkring 16 1,01 
UPS Central K.S 13 (A) AXQJ 1375 50/15 Säkring 16 1,32 
K.S (F) K.S 01 (F) AXQJ 2345 95/29 Säkring 16 2,32 
K.S (F) K.S 03 (F) AXQJ 1345 50/15 Säkring 16 2,67 
K.S (F) K.S 09 (F) AXQJ 295 50/15 Säkring 16 0,59 
K.S (F) K.S 11 (F) AXQJ 905 50/15 Säkring 16 1,8 
K.S (F) K.S 13 (F) AXQJ 1375 50/15 Säkring 16 2,73 
K.S 01 (A) S.K 01 (A) EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,05 
K.S 03 (A) S.K 03 (A) EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,05 
K.S 09 (A) S.K 09 (A) EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,05 
K.S 11 (A) S.K 11 (A) EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,06 
K.S 13 (A) S.K 13 (A) EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,05 
K.S 01 (F) S.K 01 (F) EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,1 
K.S 03 (F) S.K 03 (F) EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,1 
K.S 09 (F) S.K 09 (F) EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,1 
K.S 11 (F) S.K 11 (F) EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,1 
K.S 13 (F) S.K 13 (F) EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,1 

 

3.5.2 Typstation 2 
För att fördela effektförbrukningen mellan den avbrottsfria och favoriserade kraf-
ten på typstation 2 subtraherades effekten hos växeldrivsmotorerna och växel-
drivsvärme i respektive signalkiosk. De kvarstående objekten behöll avbrottsfri 
kraft. Effektförbrukningen för den avbrottsfria kraften framgår av tabell 3.16.  
Den subtraherade effekten hos växeldrivsmotorerna och växeldrivsvärme i respek-
tive signalkiosk adderades med effekterna hos objekten som framgår av tabell 3.17. 
Dessa summerades och tilldelades favoriserad kraft. Som redan tidigare nämnt krä-
ver dessa objekt allmänt inte avbrottsfri kraft. I tabell 3.18. framgår effektförbruk-
ningen av den favoriserade kraften i respektive signalkiosk. 
 
Tabell 3.16. Effektförbrukning av den avbrottsfria kraften till respektive signalkiosk. 

Signalkiosk Effektförbrukning (W) 
197 1116 
166 1688 
194 4396 
195 5716 
Summa 12916 
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Tabell 3.17. Effektförbrukning på objekt som inte kräver avbrottsfri kraft. 

Förbrukare Antal Uteffekt Total effekt 
Elvärme 1 815 815 
Air-condition 1 485 485 
Vägguttag 1 1840 1840 
Summa 3140 

 
Tabell 3.18. Effektförbrukning av den favoriserade kraften till respektive signalkiosk. 

Signalkiosk Effektförbrukning (W) 
197 3140 
166 4944 
194 9454 
195 12160 
Summa 29698 

 
Den totala effektförbrukningen hos den avbrottsfria kraften som UPS:en kraftför-
sörjer uppgår till 12,9 kW och den favoriserade kraften uppgår till 29,7 kW. 
 
Med samma resonemang som gjordes för typstation 1 valdes en trefas 30 kVA UPS 
även för typstation 2. I El-Vis togs ett enlinjeschema fram där matningspunkten är 
en 100 kVA transformator. Enlinjeschemat framgår av bilaga 11. I tabell 3.19. visas 
ledningslistan för enlinjeschemat. 
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Tabell 3.19. Ledningslista för centraliserad UPS med två kablar i typstation 2. 

Typstation 2 Centraliserad UPS 2 kablar 
Från Till Ka-

beltyp 
Angiven 
längd 

Area 
(mm2) 

Skydd Storlek Sp.f (%) 

M.P UPS Cen-
tral 

AXQJ 30 50/15 Säkring 25 0,16 

M.P K.S (F) AXQJ 30 50/15 Säkring 50 0,36 
UPS Central K.S 197 (A) AXQJ 1415 70/21 Säkring 16 0,43 
UPS Central K.S 166 (A) AXQJ 1820 70/21 Säkring 16 0,84 
UPS Central K.S 194 (A) AXQJ 1092 50/15 Säkring 16 1,93 
UPS Central K.S 195 (A) AXQJ 255 50/15 Säkring 16 0,59 
K.S (F) K.S 197 (F) AXQJ 1415 70/21 Säkring 16 1,21 
K.S (F) K.S 166 (F) AXQJ 1820 70/21 Säkring 16 2,44 
K.S (F) K.S 194 (F) AXQJ 1092 70/21 Säkring 16 2,8 
K.S (F) K.S 195 (F) AXQJ 255 50/15 Säkring 25 1,25 
K.S 197 (A) S.K 197 (A) EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,03 
K.S 166 (A) S.K 166 (A) EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,04 
K.S 194 (A) S.K 194 (A) EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,09 
K.S 195 (A) S.K 195 (A) EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,11 
K.S 197 (F) S.K 197 (F) EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,07 
K.S 166 (F) S.K 166 (F) EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,1 
K.S 194 (F) S.K 194 (F) EXQJ 10 6/6 Säkring 10 0,19 
K.S 195 (F) S.K 195 (F) EXQJ 10 6/6 Säkring 20 0,24 

 

3.6 DC-system 
Enligt TRV:s föreskrifter måste all utrustning ha en viss elektromagnetisk kompati-
bilitet (EMC). Det innebär förmågan utrustning har att verka i sin elektromagne-
tiska omgivning utan att tillföra intolerabla elektromagnetiska störningar för annan 
utrustning i samma omgivning. De krav som måste uppfyllas framgår av [22].  
 
Det likriktarsystem som arbetet tittade på för eventuell ersättning av UPS-system 
är Rectiverter från Eltek, en av TRVS: leverantörer. Detta likriktarsystem uppfyller 
kraven som framgår av [22]. Genom samtal med bildad personal [23] inom Eltek 
erhölls initial- och underhållskostnader för en period på 30 år på typstation 2 för 
respektive signalkiosk. Ersättning av de två UPS:erna med märkeffekterna på 30 
respektive 40 kVA i typstation 1 undersöktes inte då dåvarande implementeringar 
av Rectiverter endast hade utförts på system som maximalt kräver 18 kVA.   

3.7 Ekonomisk kalkyl 
Då den totala kostnaden för typstationerna under deras livscykel är av intresse 
måste en ekonomisk kalkyl göras. En vanlig metod som används är en livscykels-
kostnadsanalys (LCC-analys) som beskriver dagens värde på typstationernas totala 
livscykel.  
Nedan följer kort teori om en enkel form av LCC-analys där inflation inte räknas 
med. Endast räntan tas med i beräkningarna. Analysen kommer att ge en grov bild 
av kostnaderna.   
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3.7.1 Livscykelkostnadsanalys  
En livscykelkostnadsanalys belyser kostnader för investering, årliga kostnader, 
restvärde och skrotkostnader då typststationernas livscykel är över. Mer eller 
mindre avancerade metoder kan användas. Nedan beskrivs en enkel form. 

3.7.2 Nuvärdefaktor och nuvärdesummefaktor 
För att få en noggrannare uträkning av framtida kostnader ska räntan tas i beakt-
ning. Med nuvärdefaktorn kan en framtida kostnad presenteras i dagens värde. 
Oftast används den för att beräkna en framtida rest- och skrotvärde för en investe-
rings sista period.  
Nuvärdesummefaktor är den sammanräknade nuvärdefaktorn för en viss specifice-
rad period. Den används för att kalkylera nuvärdet av de årliga kostnaderna under 
investeringens totala livscykel. Beräkning av nuvärdesummefaktor framgår av ek-
vation 1. 
 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
               (1) 

 
Där r är räntan; samt n är antal perioder (år). 
 
I detta arbete tog ingen hänsyn till rest- och skrotvärde då dessa kostnader inte 
fanns tillgängliga. 
 
Livskostnadsanalysen med en bestämd ränta erhålls enligt 
 

𝐿𝑖𝑣𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠 = 𝐼 + 𝐾 ∙ 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟             (2) 
 
där I är investeringskostnaden; samt K är de årliga kostnaderna. 
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3.8 Resultat 
Nedan redovisas resultat kring kostnader för typstationernas olika UPS-lösningar 
samt lösningen med två separata kablar för avbrottsfri- och favoriserad kraft. Pri-
serna för kablar har inhämtats från en större grossist med rabatter för TRV. Priser 
för UPS:er har hämtats från materialservice hos TRV. 
Med hjälp av projektör [21] har följande kostnader uppskattats: 
 

 Kabelskåp (inkl. installation) – 10 000 kr/st 
 UPS pris för storleken 15 kVA till 169 615 kr och 60 kVA till 322 380 kr 
 Nätomkopplingsautomatik – 100 000 kr/st  
 Underhåll av UPS – 5000 kr/år för mindre underhåll och 15 000 kr var 6:e 

för tungt underhåll 
 Byte av ackumulatorer – 25 000 kr var 8:e år (för typstation 1) 

Vid beräkning av LCC-analysen har en kalkylränta på 5 % antagits. Det ger en 
nuvärdesummefaktor på 15,372. 
 
Den totala underhållskostnaden för UPS och ackumulatorer framgår av tabell 3.20. 
Det har antagits att varje UPS, oberoende av dess storlek, har denna underhålls-
kostnad.  
 
 Tabell 3.20. Underhållskostnad för UPS-system. 

Underhållskostnad 
Typ av underhåll Kostnad Summa (30 år) 
UPS, årligen 5000 76 862 
UPS, var 6:e år 15 000 60 000 
Ackumulator byte, var 8:e år 25 000 75 000 
Summa 211 862  

 

3.8.1 Typstation 1 
För typstation 1 med två distribuerade UPS:er (en kabel), se bilaga 12, redovisas ka-
belpriserna i tabell 3.21, UPS priserna i tabell 3.22 och kabelskåpspriserna i tabell 
3.23. För nätomkopplingsautomatiken används två nätomkopplare, varvid kostna-
den blir 200 000 kronor. 
 
Tabell 3.21. Kabelpriser för typstation 1 med två distribuerade UPS:er. 
Kabelpriser typstation 1 Distribuerad UPS 
Kabeltyp Area (mm2) Meterpris (Kr) Antal meter Total Kostnad 
AXQJ 50/15 53,50 1970 104 705,5 
AXQJ 95/29 81,63 1440 117 547,2 
EXQJ 6/6 30,51 50 1525,5 
Summa 223 778,2 
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Tabell 3.22. UPS priser för typstation 1 med två distribuerade UPS:er. 
UPS placering Märkeffekt (kVA) Artikelnummer Styckpris (kr) 
Skänninge Norr 40 9820230 287 820 
Skänninge Syd 30 9820220 262 980 
Summa 550 800 

 
Tabell 3.23. Kabelskåpspriser för typstation 1 med två distribuerade UPS:er 

Kabelskåp beteckning Pris (kr) 
Kabelskåp 01  10 000 
Kabelskåp 03  10 000 
Kabelskåp 09  10 000 
Kabelskåp 11  10 000 
Kabelskåp 13  10 000 
Summa 50 000 

 
Totalkostnad =  Kabelpris +  UPS pris +  Kabelskåpspris +  Underhållskostnad  
+  Nätomkopplare =  223778,2 + 550800 + 50000 + 211862 ∙ 2 + 200000 
= 𝟏 𝟒𝟒𝟖 𝟑𝟎𝟐, 𝟐 𝐤𝐫 
 
För typstation 1 med en centraliserad UPS (en kabel), se bilaga 13, redovisas kabel-
priserna i tabell 3.24, UPS priserna i tabell 3.25 och kabelskåpspriserna i tabell 
3.26. För nätomkopplingsautomatiken används en nätomkopplare, varvid kostna-
den blir 100 000 kronor. 
 
Tabell 3.24. Kabelpriser för typstation 1 med en centraliserad UPS. 

Kabelpriser typstation 1, centraliserad UPS 
Kabeltyp Area (mm2) Meterpris (Kr) Antal meter Total Kostnad 
AXQJ 50/15 53,50 1200 64 200 
AXQJ 70/21 73,50 1345 98 857,5 
AXQJ 95/29 81,63 30 2448,9 
AXQJ 120/41 114,56 2345 268 643,2 
EXQJ 6/6 30,51 50 1525,5 
Summa 435 675,1 

 
Tabell 3.25. UPS pris för typstation 1 med en centraliserad UPS. 

UPS placering Märkeffekt (kVA) Artikelnummer Styckpris (kr) 
Skänninge Central  60 - 322 380 
Summa 322 380 

 
Tabell 3.26. Kabelskåpspriser för typstation 1 med en centraliserad UPS. 

Kabelskåp beteckning Pris (kr) 
Kabelskåp 01  10 000 
Kabelskåp 03  10 000 
Kabelskåp 09  10 000 
Kabelskåp 11  10 000 
Kabelskåp 13  10 000 
Summa 50 000 

 



 
 
 
 

37  |  METODER OCH RESULTAT 

Totalkostnad =  Kabelpris +  UPS pris +  Kabelskåpspris +  Underhållskostnad  
+  Nätomkopplare =  435675,1 + 322380 + 50000 + 211862 +  100000 
=  𝟏 𝟏𝟏𝟗 𝟗𝟏𝟕, 𝟏 𝐤𝐫 
 
För typstation 1 med en centraliserad UPS och två separata kablar för avbrottsfri 
respektive favoriserad kraft, redovisas kabelpriserna i tabell 3.27, UPS priserna i ta-
bell 3.28 och kabelskåpspriserna i tabell 3.29. UPS:en är placerad på samma punkt 
som för den centraliserade lösningen med en kabel. Då kraftförsörjningen till den 
avbrottsfria kraften minskat reduceras även den krävda UPS storleken från 60 kVA 
till 30 kVA. 
 
Tabell 3.27. Kabelpriser för centraliserad UPS med 2 separata kablar i typstation 1. 

Kabeltyp Area (mm2) Meterpris (Kr) Antal meter Total Kostnad 
AXQJ 50/15 53,50 7900 422 650 
AXQJ 95/29 81,63 4690 382 844,7 
EXQJ 6/6 30,51 100 3051 
Summa 808 545,7 

 
Tabell 3.28. UPS pris för typstation 1 med en centraliserad UPS. 

UPS placering Märkeffekt (kVA) Artikelnummer Styckpris (kr) 
Skänninge Central  30 9820220 262 980 
Summa 262 980 

 
Tabell 3.29. Kabelskåpspriser för centraliserad UPS med två separata kablar i typstation 1. 

Kabelskåp beteckning Pris (kr) 
Kabelskåp 01 (Avbrottsfri) 10 000 
Kabelskåp 03 (Avbrottsfri) 10 000 
Kabelskåp 09 (Avbrottsfri) 10 000 
Kabelskåp 11 (Avbrottsfri) 10 000 
Kabelskåp 13 (Avbrottsfri) 10 000 
Kabelskåp (Favoriserad) 10 000 
Kabelskåp 01 (Favoriserad) 10 000 
Kabelskåp 03 (Favoriserad) 10 000 
Kabelskåp 09 (Favoriserad) 10 000 
Kabelskåp 11 (Favoriserad) 10 000 
Kabelskåp 13 (Favoriserad) 10 000 
Summa 110 000 

 

Totalkostnad =  Kabelpris +  UPS pris +  Kabelskåpspris +  Underhållskostnad  
+  Nätomkopplare =  808454,7 + 262980 + 110000 + 211862 +  100000 
=  𝟏 𝟒𝟗𝟑 𝟐𝟗𝟔, 𝟕 𝐤𝐫 

3.8.2 Typstation 2 
För typstation 2 med fyra distribuerade UPS:er (en kabel), se bilaga 14, redovisas 
kabelpriserna i tabell 3.30, UPS priserna i tabell 3.31 och kabelskåpspriserna i ta-
bell 3.32.  För nätomkopplingsautomatiken används en nätomkopplare, varvid 
kostnaden blir 100 000 kronor. 
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Tabell 3.30. Kabelpriser för typstation 1 med fyra distribuerade UPS:er. 
Kabelpriser typstation 2, distribuerade UPS:er 
Kabeltyp Area (mm2) Meterpris (Kr) Antal meter Total Kostnad 
AXQJ 50/15 53,50 285 15 247,5 
AXQJ 70/21 73,50 2510 184 485 
AXQJ 95/29 81,63 2055 167 749,65 
EXQJ 6/6 30,51 40 1220,4 
Summa 368 702,55 

 
Tabell 3.31 UPS priser för typstation 1 med fyra distribuerade UPS:er 

UPS placering Märkeffekt (kVA) Artikelnummer Styckpris (kr) 
Fagersta 166 10 9820200 151 960 
Fagersta 194 20 9820210 219 460 
Fagersta 195 30 9820220 262 980 
Fagersta 197 5 - 75 980 
Summa 710 380 

 
Tabell 3.32. Kabelskåpspriser för typstation 1 med fyra distribuerade UPS:er 

Kabelskåp beteckning Pris (kr) 
Kabelskåp NOD 10 000 
Kabelskåp 166 10 000 
Kabelskåp 194 10 000 
Kabelskåp 195 10 000 
Kabelskåp 197 10 000 
Summa 50 000 

 

Totalkostnad =  Kabelpris +  UPS pris +  Kabelskåpspris +  Underhållskostnad  
+  Nätomkopplare =  368702,55 + 710380 + 50000 + 211862 ∙ 4 +  100000 
=  𝟐 𝟎𝟕𝟔 𝟓𝟑𝟎, 𝟓𝟓 𝐤𝐫 
 
För typstation 2 med en centraliserad UPS (en kabel), se bilaga 15, redovisas kabel-
priserna i tabell 3.33, UPS priserna i tabell 3.34 och kabelskåpspriserna i tabell 
3.35. För nätomkopplingsautomatiken används en nätomkopplare, varvid kostna-
den blir 100 000 kronor. 
 
Tabell 3.33. Kabelpriser för typstation 2 med en centraliserad UPS. 

Kabelpriser typstation 2, centraliserad UPS 
Kabeltyp Area (mm2) Meterpris (Kr) Antal meter Total Kostnad 
AXQJ 50/15 53,50 285 15 247,5 
AXQJ 70/21 73,50 2510 184 485 
AXQJ 95/29 81,63 2055 167 749,65 
EXQJ 6/6 30,51 40 1220,4 
Summa 368 702,55 

 
Tabell 3.34. UPS pris för typstation 2 med en centraliserad UPS. 

UPS placering Märkeffekt (kVA) Artikelnummer Styckpris (kr) 
Fagersta C  60 - 322 380 
Summa  322 380 
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Tabell 3.35. Kabelskåpspriser för typstation 1 med en centraliserad UPS. 

Kabelskåp beteckning Pris (kr) 
Kabelskåp 166 10 000 
Kabelskåp 194 10 000 
Kabelskåp 195 10 000 
Kabelskåp 197 10 000 
Summa 40 000 

 
Totalkostnad =  Kabelpris +  UPS pris +  Kabelskåpspris +  Underhållskostnad  
+  Nätomkopplare =  368702,55 + 322380 + 40000 + 211862 +  100000 
=  𝟏 𝟎𝟒𝟐 𝟗𝟒𝟒, 𝟓𝟓 𝐤𝐫 
 
För typstation 2 med en centraliserad UPS och två separata kablar för avbrottsfri 
och favoriserad kraft, redovisas kabelpriserna i tabell 3.36, UPS priserna i tabell 
3.37 och kabelskåpspriserna i tabell 3.38. UPS:en är placerad på samma punkt som 
för den centraliserade lösningen med en kabel. Då kraftförsörjningen till den av-
brottsfria kraften minskat reduceras även den behövda UPS storleken från 60 kVA 
till 30 kVA. 
 
Tabell 3.36. Kabelpriser för centraliserad UPS med 2 separata kablar i typstation 2. 

Kabeltyp Area (mm2) Meterpris (Kr) Antal meter Total Kostnad  
AXQJ 50/15 53,50 1662 88 917 
AXQJ 70/21 73,50 7562 555 807 
EXQJ 6/6 30,51 80 2440,8 
Summa 647 164,8 

 
Tabell 3.37. UPS pris för typstation 1 med en centraliserad UPS. 

UPS placering Märkeffekt (kVA) Artikelnummer Styckpris (kr) 
Skänninge Central  30 9820220 262 980 
Summa 262 980 

 
Tabell 3.38. Kabelskåpspriser för centraliserad UPS med två separata kablar i typstation 2. 

Kabelskåp beteckning Pris (kr) 
Kabelskåp 197 (Avbrottsfri) 10 000 
Kabelskåp 166 (Avbrottsfri) 10 000 
Kabelskåp 194 (Avbrottsfri) 10 000 
Kabelskåp 195 (Avbrottsfri) 10 000 
Kabelskåp (Favoriserad) 10 000 
Kabelskåp 197 (Favoriserad) 10 000 
Kabelskåp 166 (Favoriserad) 10 000 
Kabelskåp 194 (Favoriserad) 10 000 
Kabelskåp 195 (Favoriserad) 10 000 
Summa 90 000 

 
Totalkostnad =  Kabelpris +  UPS pris +  Kabelskåpspris +  Underhållskostnad  
+  Nätomkopplare =  647164,8 + 262980 + 90000 + 211862 +  100000 
=  𝟏 𝟑𝟏𝟐 𝟎𝟎𝟔, 𝟖 𝐤𝐫 
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3.8.3 Energilagring 
För att kunna bistå typstationerna med avbrottsfri kraft krävs en form av energilag-
ring för den avbrottsfria kraften. Det finns olika typer av energilagringsmetoder, 
både elektrokemiska och kinetiska. De olika lagringsmetoderna skiljer sig avsevärt i 
både pris, drift och kapacitet.  
 
För typstationerna krävs en energilagring som ska kunna bistå driftplatserna med 
avbrottsfri kraft i minst 15 min enligt [7]. Det krävs också att energilagringsalterna-
tivet ska kunna tillhandahålla en märkeffekt på 30 respektive 40 kVA för typstation 
1 samt 5, 10, 20 och 30 kVA för typstation 2 då det endast är de distribuerade kraft-
aggregaten som är i fokus. I tabell 3.39 framgår reservtid, uppstartstid samt pris för 
fyra olika energilagringsalternativ. Information kring de olika för- och nackdelarna 
kring de olika energilagringsalternativen tillhandahölls via informant. 
 
Tabell 3.39. Reservtid, uppstartstid samt pris för olika energilagringsalternativ.  

Energilagring Reservtid Uppstartstid Pris 
Bränsleceller Lång Långsam Billigt 
Superkondensatorer Kort Snabb Dyrt 
Svänghjul Kort Snabb Dyrt 
Ackumulatorer Lång Snabb Billigt 

 
Då bränsleceller har en långsam uppstart [24] passar inte den som energilag-
ringsalternativ för typstationerna. Det beror på att energilagring måste börja kraft-
försörja de kritiska objekten så fort det ordinarie nätet lägger ner.  Det får inte vara 
någon typ av spänningsdipp då kritisk utrustning fallerar. 
Både superkondensatorer och svänghjul har en kort backuptid [25]. Då kravet är 
minst 15 minuter backuptid är dessa alternativ inte implementerbara i typstation-
erna. Det går att öka denna backuptid men det är väldigt dyrt. 
 
Ackumulatorer är därför det mest lämpliga energilagringsalternativet då kravet för 
reservtiden och uppstartstiden uppnås. Det är dessutom det billigaste alternativet.  

3.8.4 DC-system 
Investerings- och underhållskostnader för ett implementerat DC-system under en 
30 års period erhölls från Eltek. Lösningen innefattade Rectiverter moduler samt 
blyackumulatorer av modellen Powersafe från Enersys.  
Initialkostnaden per Rectiverter modul uppskattades till 7500 kr och underhålls-
kostnaden för utbyte av moduler till ungefär 5800 kr. Modulerna har en livslängd 
på cirka 15 år [23] och behöver därefter bytas ut. I tabell 3.40 och 3.41 framgår 
initial- respektive underhållskostnaderna för modulerna som krävs i respektive sig-
nalkiosk i typstation 2 samt deras totala kostnad.  
 
Tabell 3.40. Initialkostnader för Rectiverter moduler för respektive signalkiosk i typstation 2. 

Signalkiosk Antal moduler Total kostnad 
195 9 67 500 
194 9 67 500 
197 4 30 000 
166 4 30 000 
Summa 195 000 
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Tabell 3.41. Underhållskostnader för Rectiverter moduler för respektive signalkiosk i typstation 2. 

Signalkiosk Antal moduler Total kostnad 
195 9 52 200 
194 9 52 200 
197 4 23 200 
166 4 23 200 
Summa 150 800 

 
Enligt [23] behövs en 190 Ah ackumulator av typen SBS 190F för signalkiosk 194 
och 195 som drar 10 kW vardera samt en 100 Ah ackumulator av typen SBS 100F 
för signalkiosk 166 och 197 som drar 5 kW vardera. Livslängden för de båda acku-
mulatorerna uppgår till cirka 15 år [23] beroende på temperatur/driftsvillkor och 
därefter behöver de bytas ut. 
I tabell 3.42 och 3.43 framgår initial- respektive underhållskostnaderna för 
blyackumulatorerna som krävs i respektive signalkiosk i typstation 2 samt deras to-
tala kostnad.  
 
Tabell 3.42. Initialkostnader för blyackumulatorer för respektive signalkiosk i typstation 2. 

Signalkiosk Antal block Amperetimmar Total kostnad (kr) 
195 4 190 17 000 
194 4 190 17 000 
197 4 100 8500 
166 4 100 8500 
Summa 51 000 

 
Tabell 3.43. Byte av blyackumulatorer för respektive signalkiosk i typstation 2. 

Signalkiosk Antal Block Amperetimmar Total kostnad (kr) 
195 4 190 17 000 
194 4 190 17 000 
197 4 100 8500 
166 4 100 8500 
Summa 51 000 

 
Den totala kostnaden för implementering av ett likriktarsystem med tillhörande 
blyackumulatorer i typstation 2 för respektive signalkiosk uppgår till totalt 447 800 
kr. 
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4 Analys och diskussion 

Syftet med detta arbete var att analysera dimensioneringen för avbrottsfri kraft på 
två typstationer med signalställverken M95 respektive M11. Utgångspunkten för 
studien var att bestämma placering av UPS:er samt se över om det under en 30 års 
period var mer ekonomiskt att ha flera distribuerade eller en central UPS på typ-
stationerna. Arbetet innefattade även undersökningar kring alternativa energilag-
ringskällor för UPS samt ersättning av UPS med likriktarsystem.  
 
Ett stort problem inom dimensioneringsprocessen av lågspänningsfördelningen till 
objekt på signalanläggningar berör effektförbrukningen hos objekten som till väl-
digt stor del bygger på uppskattningar och antaganden. Det kan relateras till den 
arbetsmetodik inom denna bransch där praxis och antaganden är en stor del av ar-
betet. Varje driftplats är unik och det är därför svårt att förlita sig på värden från ti-
digare arbeten. Det saknas alltså ett modultänk inom denna bransch. På grund av 
ovetskapen av vad olika objekt har för effektförbrukning har dimensionering av 
kraftförsörjningen till dessa präglats av överdimensionering. Arbetet har därför 
följt samma riktning och förlitat sig på uppskattade effektförbrukningsvärden för 
berörda objekt. Datorprogrammet El-Vis har använts för beräkningar men andra 
beräkningssätt i form av andra program eller beräkning för hand hade kunnat an-
vändas. Det hade dock varit för omständigt. 
 
För att ta fram det mest kostnadseffektiva alternativet för lågspänningsfördel-
ningen har kostnader kring bland annat underhåll av objekten varit i fokus. Inga 
underhållskostnader för kablar och kabelskåp har dock tagits med. 

4.1 En kabel 
För båda typstationerna dimensionerades två UPS-lösningar, ett distribuerat och 
ett centralt UPS-system. Det som snabbt utmärkte sig var att skillnaden mellan 
signalanläggningar med ställverk M95 respektive M11 var väldigt liten vad gäller  
dimensioneringen för avbrottsfri kraft. Skillnaden bestod i att olika objekt kopp-
lade till respektive ställverk har en annorlunda effektförbrukning. Dessa objekt är 
bland annat utdelar. 
 
För typstation 1 har en central UPS inneburit cirka 29% besparing jämfört med två 
distribuerade UPS:er. Inköpspriset för en central UPS är både lägre än för flera dis-
tribuerade UPS:er och kräver dessutom lägre underhållskostnader.  
 
För typstation 2 innebär lösningen med en central UPS jämfört med fyra distribue-
rade UPS:er, en ekonomisk besparing på ca 99%. Denna siffra är inte fullständigt 
korrekt då underhållskostnaderna antogs vara av samma summa oavsett UPS-di-
mension och dess tillhörande ackumulatorer. I tabell 4.1 framgår kostnaderna för 
en distribuerad och en central lösning. 
 
Tabell 4.1. Kostnad för distribuerad och central lösning på respektive typstation. 

Typstation Distribuerade UPS:er Central UPS 
1 145 kkr. 112 kkr. 
2 208 kkr. 104 kkr. 
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Resultaten visar på att det mest kostnadseffektiva systemet är det centraliserade 
UPS-systemet. Det har till stor del att göra med att underhållskostnaderna går ner 
avsevärt med en stor central UPS kontra flera mindre UPS:er. Inköpspriserna blir 
också betydligt lägre med en centraliserad UPS. Det ska tydliggöras att dimension-
eringen av UPS-system kan göras på flera olika sätt där antalet och storleken av 
UPS:er kan variera. En centraliserad UPS må vara det mest kostnadseffektiva alter-
nativet men det bidrar även till en kritisk punkt kring hela den avbrottsfria kraften.  
Vad gäller kabelpriserna uppstår inte en stor skillnad i kostnad mellan de olika sy-
stemen. Även här ska klargöras att olika kabeltyper samt kabeltopologier kan an-
vändas för dimensionering vilket kan påverka kostnaderna avsevärt. Det finns inget 
facit på hur dimensioneringsprocessen ska se ut.  

4.2 Dubbla kablar 
Effektbehovet för växeldrivsmotorer är högt under en kort tid vilket bör beaktas vid 
dimensioneringen. För att lösa problemet med att UPS:er går i blockad på grund av 
växeldrivsmotorernas startströmmar dimensionerades en lösning med två separata 
kablar, en för favoriserad kraft och en för avbrottfri kraft. Genom att kraftförsörja 
växeldrivsmotorer och annan icke kritisk utrustning via favoriserad kraft, undkom-
mer man problematiken med UPS:er som går i blockad. Nackdelen är den dubble-
rade uppsättningen kablage och kabelskåp som medför högre kostnader. I tabell 
4.2 illustreras att två separata kablar medför ungefärliga dubbla kostnader.  
 
Tabell 4.2. Kostnad för kabel och kabelskåp på respektive typstation med en central UPS. 

Typstation 1 Kabelkostnad Kostnad för kabelskåp Totalkostnad 
En gemensam kabel 435 675 kr 50 000 kr 485 675 kr 
Två separata kablar 808 545 kr 110 000 kr 918 545 kr 
 
Typstation 2 Kabelkostnad  Kostnad för kabelskåp  
En gemensam kabel 368 702 kr 40 000 kr 408 702 kr 
Två separata kablar 647 164 kr 90 000 kr 737 164 kr 

 

4.3 Likriktarsystem 
Likriktarmodulen Rectiverter uppfyller de krav som TRV ställer mot dess leveran-
törer och kan ersätta UPS-system. I tabell 4.2 framgår kostnaderna för att bygga 
upp kraftförsörjningen med distribuerade Rectiverter moduler kontra den distribu-
erade lösningen med fyra UPS:er på typstation 2.  
 
Tabell 4.2. Implementering av UPS-system kontra Rectiverter på typstation 2. 

Rectiverter Kostnad (kr) 
Investeringskostnad 246 000 
Underhållskostnad 30 år 201 800 
Summa 447 800 
 
UPS-system Kostnad (kr) 
Investeringskostnad 578 770 
Omkopplare 100 000 
Underhållskostnad 30 år 847 448 
Summa 1 526 218 
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Underhållskostnaderna för Rectiverter lösningen består av utbyte av moduler samt 
ackumulatorer efter ca 15 års bruk. UPS:erna kräver betydligt mer underhåll vilket 
gör kostnaden för att ha systemet i drift under 30 år blir enorm. Det bör även här 
noteras att underhållskostnaderna för UPS:erna är uppskattade. 
Värdet på underhållskostnaden för UPS och Rectiverter framgår av kapitel 3.8. 
 
Detta arbete har endast tittat på likriktarsystemet Rectiverter då företaget Eltek är 
leverantör till TRV och kunde därför enkelt bistå med nödvändig information. 
Andra lösningar hade säkerligen gått att implementera.  

4.4 Energilagringsalternativ 
Då studien behandlar kostnadseffektiva lösningar och metoder är alla andra ener-
gilagringsalternativ förutom ackumulatorer för dyrt att implementera i dagsläget. 
Flertalet studier [3] [19] tyder dock på att bränsleceller av typen PEM har en klar 
ekonomisk fördel över blyackumulatorer vid längre bruk. Det är något TRV bör 
sätta fokus på att implementera i sina anläggningar i framtiden.  
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5 Slutsatser 

5.1 En kabel 
Denna studie har visat att ett UPS-system är billigare än ett distribuerat UPS-sy-
stem med likvärdig märkeffekt. Det är framförallt underhållet som får den totala 
kostnaden för en distribuerad lösning att skjuta i taket. Trots all besparing en cen-
tral UPS medför har det dock konstaterats att den utgör en svag länk som vid fel får 
all utrustning den kraftförsörjer att gå ner. I en kritisk miljö, likt järnvägen, utgör 
svaga länkar en större risk för driftstörningar som i värsta fall kan leda till att sä-
kerheten äventyras och därför är den distribuerade lösningen att föredra ur en sä-
kerhetsperspektiv. 

5.2 Dubbla kablar 
Kostnaden för att ha en separat kabel för favoriserad kraft och en för avbrottsfri 
kraft har som förväntat visat sig vara nästan dubbelt så hög. Denna lösning har för-
utom dubbla kablar även krävt dubbla uppsättningar kabelskåp. Trots den dubbla 
kostnaden uppstår i slutändan en ekonomisk besparing då kraftförsörjningen till 
den avbrottsfria kraften minskar. Det innebär att likriktarsystem eller UPS:er av 
mindre storlek kan användas. För de bägge typstationerna har en UPS av storleken 
30 kVA kunnat användas istället för en 60 kVA. I tabell 5.1 framgår kostnadsskill-
naden mellan de två UPS-storlekarna.  
 
Tabell 5.1. Kostnadsskillnad mellan en 30 kVA och en 60 kVA UPS. 

UPS storlek Kostnad (kr) 
60 kVA 322 380 
30 kVA 262 980 
 
Besparing 59 400 

 

5.3 Likriktarsystem 
Studien visar att UPS:er kan ersättas med DC-system. Lösningen med Rectiverter 
moduler är billigare och klarar funktionen att säkerställa att omkoppling mellan 
näten kan utföras utan att störa ställverksdator och tillhörande kritisk utrustning. 
Med Rectiverter försvinner behovet av att använda omkopplare som UPS:er kräver 
vilket innebär en ekonomisk besparing på ca 100 000 kr per omkopplare. 
 

5.4 Samhälleliga aspekter 
Ur en ekonomisk synvinkel är det mer lönsamt att ha en centraliserad UPS istället 
för flera distribuerade. Dock utgör det en svag länk och därför är det både säkrare 
och mer ekonomiskt att implementera likriktarsystem på signalanläggningar. Un-
derhållskostnaderna hålls minimala och det totala systemet blir mer kompakt jäm-
fört med ett UPS-system.  
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I ett större perspektiv kan man se att en fungerande kraftförsörjning till signalan-
läggningar minskar på de tekniska problem som ger upphov till att tågtrafiken till-
fälligt eller under en längre period tvingas stanna upp. Det tillfredsställer därför 
inte enbart resenärerna utan samhället i stort. Enligt [26] kostar tågförseningar 
samhället miljardbelopp varje år.  
 
Ur ett miljömässigt perspektiv kan man se sambandet att ett brett och tillgängligt 
tråktrafiksystem med få förseningar lockar fler resenärer. Det leder till färre bilar 
på vägarna som innebär ett reducerat bidrag till växthuseffekten då utsläpp av häl-
sovådliga avgaser som kväveoxider, metan och koldioxid avtar.  
När det kommer till energilagringsalternativ är bränsleceller att föredra med tanke 
på dess icke existerande utsläpp av miljöfarliga partiklar. Den bidrar inte med för-
oreningar i atmosfären då dess enda utsläpp består av vatten. Huvudorsaken till att 
bränsleceller ännu inte har tagit över marknaden är dess långa uppstart. Det bör 
dock poängteras att man kan kombinera olika energilagringsalternativ för att 
uppnå önskat ändamål. Som tidigare nämnt är det något TRV bör se över de kom-
mande åren. 

5.5 Fortsatt arbete 
Vidare forskning rekommenderas inom följande områden: 

 Utveckling och anpassning av TRV:s 1000 V-system för kraftförsörjning till 
signalobjekt. 

 Möjligheten för implementering av Rectiverter för system som kräver mer 
än 18 kVA.
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1. Ursprunglig bild av driftplats Skänninge med verklig placering av UPS:er samt signalkiosker (SK). 
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Bilaga 2. Ursprunglig ritning av kraftförsörjning i driftplats Skänninge för UPS Norr.  
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Bilaga 3. Ursprunglig bild av driftplats Fagersta med verklig placering av UPS. 
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Bilaga 4. Ursprunglig ritning av UPS kraftförsörjning i driftplats Fagersta C för signalkiosk 194. 
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Bilaga 5. Enlinjeschema för typstation 1 avsnitt Norr. 
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Bilaga 6. Enlinjeschema för typstation 1 avsnitt Syd. 
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Bilaga 7. Enlinjeschema för typstation 1 med centraliserat UPS-system. 
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Bilaga 8. Enlinjeschema för typstation 2 med distribuerad UPS-system. 
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Bilaga 9. Enlinjeschema för typstation 2 med centraliserat UPS-system. 
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Bilaga 10. Enlinjeschema, 2 kablar, för typstation 1 med centraliserat UPS-system. 
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Forts. bilaga 10 
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Bilaga 11. Enlinjeschema, 2 kablar, för lösning med central UPS i typstation 2. 
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Forts bilaga 11. 
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Bilaga 12. Färdigprojekterat typstation 1 med distribuerat UPS-system. 
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Bilaga 13. Färdigprojekterat typstation 1 med centraliserat UPS-system. 
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Bilaga 14. Färdigprojekterat typstation 2 med distribuerat UPS-system. 
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Bilaga 15. Färdigprojekterat typstation 2 med centraliserat UPS-system.   
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