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Ordförklaring 

Fördelningsstation - En kraftstation där spänning fördelas vidare, innehåller ofta även 
transformatorer som transformerar ner spänningen. 

Samlingsskena - I praktiken tre skenor (en för varje fas) som används som samlingspunkt 
för att på ett strukturerat sätt kunna fördela vidare elektricitet. 

Sektionering - Uppdelning av samlingsskenan så att två separerade skenhalvor fås. 

 
Ställverk - Samlingsnamn inom elkraft för ”nod” 

Mellanspänning - Spänning mellan 1kV och 50kV 

Högspänning - Spänning högre än 50kV 

Lågspänning - Spänning lägre än 1kV 

AMS - Arbete med Spänning 

Frånskilja - Öppna en anslutning för att få en synlig brytpunkt 

Avståndsmanöver - Utrustningen styrs ifrån en driftcentral 

Effektbrytare - ”Strömbrytare” som är gjord för att bryta höga spänningar och strömmar 

Frånskiljande brytare - Apparat som utför brytning och frånskiljning i samma arbetsmoment 

LCC Kalkyl - Life Cycle Cost Kalkyl 

Kopplingsstycke - Enkel utrustning för att koppla ihop t.ex. de två sidorna av en 
samlingsskena 

AMS-slack - Ett kopplingsstycke avsett för Arbete Med Spänning 

Isolerstångmetoden - Arbetsmetod inom Arbete Med Spänning 

Isolerhandskmetoden - Arbetsmetod inom Arbete Med Spänning  

Barhandsmetoden - Arbetsmetod inom Arbete Med Spänning 

Nätstation - Station där mellanspänning transformeras ner till hushållsspänning och 
fördelas till t.ex. hushåll 

Stolpstation - Nätstation som sitter på en stolpe (vanligare på lansbygden) 

Markstation - Nätstation som står på marken (vanligare i stan) 

Stamnät - Elnät som är stommen för eldistribution i Sverige vanligtvis 220kV – 400kV 

Regionnät - Elnät på regional nivå, ofta 130kV 

Lokalnät - Elnät på lokal nivå, ofta 10kV - 20kV 

Reläskydd - Skyddsutrustning som ska skydda både konsumenternas utrustning och 
elnäten 

AUS - Arbete Utan Spänning



Sammanfattning 

E.ON Elnät Sverige AB är ett av de ledande företagen inom elkraftdistribution i Sverige. Bland 
annat arbetar de med nyanläggningar av fördelningsstationer. Examensarbetet omfattar 
först och främst att undersöka vilka sektioneringsmetoder för samlingsskenan i ett 
mellanspänningsställverk som är mest fördelaktiga ur ekonomisk och funktionell synpunkt. I 
synnerhet ska möjligheter att sektionera samlingsskenan med AMS-metoder (Arbete med 
Spänning) undersökas. Examensarbetet utökades senare med ytterligare två delar som 
undersöktes med avseende på vilken utrustning som skulle användas för frånskiljning i 
högspänningsställverk. 

Källorna för utredningen har främst varit E.ON Elnäts egen personal på olika avdelningar i en 
mängd olika städer, även Vattenfall, ABB och Siemens har varit mycket viktiga 
informationskällor. 

Resultatet av utredningen är rekommendationen att E.ON Elnät vid framtida nybyggnationer 
bör använda sig avståndsmanövrerade effektbrytare med frånskiljningsfunktioner för 
sektionering av samlingsskenan i ett mellanspänningsställverk, samt frånskiljare i de delar av 
utredningen som behandlade högspänningsställverk. 



Abstract 

E.ON Elnät Sverige AB is one of the leading corporations within power distribution in 
Sweden. They are amongst others responsible for planning for and constructing power 
distribution plants. 

This thesis work is an analysis of which methods that are most suitable for sectioning the bus 
bar in midrange distribution plants from an economic and functional point of view ring 1 in 
figure 1. One aspect in special has got extra attention, the possibilities to section the bus bar 
with the “AMS” method (Working with Voltage). The thesis work was later expanded to also 
include ring 2 and 3. The goal of that analysis was to determine what kind of disconnecting 
equipment should be used. 

The sources used for this analysis has mostly been employees at E.ON Elnät from various 
departments and Cities, other than that the corporations Vattenfall, ABB and Siemens have 
also provided vital information. 

The result of the analysis is the recommendation that E.ON Elnät AB should start using 
remotely operated circuitbreakers with possibilities for disconnection in point one and 
disconnectors in point two and three. 



Förord 

Detta examensarbete på 15hp är gjort som sista moment i högskoleingenjörsutbildningen 
Data- och Elektroteknik på Linköpings Universitet i Norrköping. Examensarbetet utfördes på 
energibolaget E.ON Elnät Sveriges ABs kontor i Norrköping sommaren år 2009.  

E.ON Elnät Sverige AB är ett bolag inom koncernen E.ON AB. E.ON Elnät Sverige bestod 
tidigare bland annat av företagen Graninge och Sydkraft fram till 2005 då de blev en del av 
E.ON koncernen. E.ON Elnäts uppgift är att distribuera den energi som genereras på olika 
håll i Sverige. E.ON distribuerar i Sverige årligen ca 40TWh. E.ON Elnät arbetar också med 
projektering och beredning av nyanläggningar och ombyggnationer av elnät. Utöver detta 
arbetar de bland annat med kundtjänst, driftplanering, driftstyrning och administration av 
underhåll. På E.ON Elnät Sverige jobbar det runt 700 personer varav runt 90 personer jobbar 
på Norrköpingskontoret där examensarbetet utfördes. Examensarbetet utfördes på 
anläggningsavdelningen. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Under senare tid har E.ON Elnät börjat ersätta vissa frånskiljare i transformatorstationer 
med anslutningar utformade för metoden AMS (Arbete Med Spänning), speciellt 
isolerstångmetoden vilket innebär att arbete utförs på en spänningssatt anläggning med 
isolerade stänger. Tanken är att detta ska ge besparingar i form av lägre investerings och 
underhållskostnader, dock saknas väl genomarbetade utredningar som grund för detta. 
Denna rapport är resultatet av dessa utredningar som examensarbetet bestått av.  

1.2. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utvärdera AMS som arbetsmetod för sektionering av 
samlingsskenan i mellanspänningsställverk samt för frånskiljning på högspänningssidan. 
AMS ska jämföras med andra metoder för arbete på kraftanläggningar. Analysen ska 
behandla de ekonomiska aspekterna (Life Cycle Cost - kalkyl) samt funktionella och 
praktiska för- och nackdelar. Utifrån analysernas resultat ska följande frågeställning 
besvaras. Är det ur tekniskt och totalekonomiskt perspektiv rätt att välja: Ett enkelt 
demonterbart kopplingsstycke som sektioneringsmetod istället för en 
avståndsmanövrerad effektbrytare för sektionering av samlingsskenan i 
mellanspänningsställverk och AMS-slackar istället för frånskiljare i högspänningssidan i 
en fördelningsstation. 

1.3. Metod och källor  

Examensarbetet utfördes på plats hos E.ON Elnät i Norrköping. Informationen som 
användes i utredningen anskaffades genom att läsa E.ONs interna dokument, 
europanormer, el-föreskrifter och andra branschdokument. En stor del av viktig 
information har införskaffats genom samtal med personal på bland annat E.ON, 
Vattenfall och Siemens. 

1.4. Struktur 

Arbetet började med att försöka skapa en klar bild över vad examensarbetet innebar. 
Nästa steg var att ta fram några grundläggande frågeställningar som sedan besvarades 
genom att läsa dokument samt prata med personal. Frågeställningarna utökades mer 
och mer då arbetet fortskred. 

1.5. Avgränsningar 

Inledningsvis omfattade examensjobbet enbart analys av sektionering av samlingsskenan 
i mellanspänningsställverk i en fördelningsstation. Eftersom tiden räckte till utökades 
examensarbetet till att analysera anslutningar förberedda för AMS på högspänningssidan 
i en fördelningsstation. Examensarbetet omfattar inte att analysera de konsekvenser 
driftstörningar kan orsaka för samhället. 
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2. Uppdragsbeskrivning 

E.ON Elnät håller på att förnya sina tekniska riktlinjer för anläggningsutformningar för att 
de ska ge större besparingar genom att kopplingsutrustning med hög investerings och 
underhållskostnad inte ska användas där den inte är nödvändig. 

I första hand är det i punkt 1 i fördelningsstationen i figur 1 nedan där användningen av 
kopplingsutrustning ska utredas. Fördelningsstationer transformerar ner och distribuerar 
vidare spänning från regionnät till lokalnät eller andra regionnät.  

Frågeställningen är om man ska använda ett kopplingsstycke förberett för AMS (Arbete 
Med Spänning) istället för effektbrytare då man ska sektionera samlingsskenan i ett 
driftsatt mellanspänningsställverk. För att kunna tillhandahålla ett svar på denna 
frågeställning ska flera ekonomiska, personsäkerhets och funktionella aspekter 
behandlas. Frånskiljare som tidigare har varit det vanligaste utförandet skall undvikas. 
Punkt 2 och 3 skulle behandlas i mån av tid. 

 

 

 

 

Figur 1 Översiktsbild H-ställverk 

1 

2 

3 
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3. Eldistribution och elarbete 

3.1. Distributionens grunder 

Distributionen av elektrisk energi börjar vid ett kraftverk av något slag t.ex. ett vattenkraftverk. 
Spänningen som genereras i kraftverket transformeras vanligtvis upp från generatorernas 
märkspänning till 220kV eller 400kV. Transformatorerna ansluter till ett stamnät som är 
grundstommen för att distribuera energi genom hela Sverige. 

 

Figur 2 Översiktsbild för eldistribution från E.ON 

Från stamnätet transformeras spänningen ner från 220kV eller 400kV till 130kV, denna spänning 
matar sedan ett regionnät. Som namnet antyder är dessa nät mer regionala medan stamnätet 
sträcker sig över hela Sverige.  

Från regionnäten transformeras spänningen ned ännu ett steg från 130kV till lägre 
regionnätsspänningar eller direkt till mellanspänning, vanligtvis 10kV eller 20kV[1]. Därifrån matas 
sedan lokalnäten som antingen går direkt till industrier eller för att ytterligare transformeras ned 
till 220/400V i nätstationer så som markstationer och stolpstationer som finns i stadsmiljöer och 
lansbygder. 
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3.2. Stationer 

3.2.1.   Stamnätstationer 

Stamnätstationer är de ställverk som ansluter till stamnätet och transformerar ner 
spänningen från 400kV eller 220kV till 130kV. Från dessa stationer går det sedan utgående 
ledningar som matar regionnätet i området. 

 

Figur 3 Stamnätstation 

3.2.2.   Fördelningsstationer 

Fördelningsstationer är ställverk som vanligtvis matas med 130kV från regionnätet och 
transformerar ner och matar ut mellanspänning antingen runt 3-24kV (vanligtvis 10kV eller 
20kV) på lokalnätet eller till något högre spänningar som går ut till ett annat regionnät. 

 

Figur 4 Flygbild över Ingelstas fördelningsstation i Norrköping 
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3.2.3.   Nätstationer  

Nätstationer finns i och runt städer och matas med mellanspänning (vanligtvis 10-20kV). 
Nätstationer transformerar ner mellanspänningen till lågspänning (230/400V) som sedan 
matar våra hushåll. På lansbygden använder man oftare stolpstationer istället för 
markstationer men funktionen är densamma. 

 

Figur 5 En enkel markstation och en stolpstation 

3.3. Elarbete 

3.3.1. Arbete Med Spänning[1] 

Arbete Med Spänning (AMS) är ett arbetssätt som innebär att arbete utförs på en 
anläggning, apparat eller ledning som är spänningssatt. Arbete med spänning tillämpas på 
spänningssatta delar med spänningar upp till 400kV. Dock finns det restriktioner på när 
sådant arbete får utföras, AMS skall till exempel inte utföras i åskväder samt fuktigt väderlag 
så som, tjock dimma, kraftigt snö eller regnväder. Det finns tre olika arbetsmetoder när man 
arbetar med spänningssatta anläggningsdelar i mellan- och högspänningsnät.  

3.3.1.1. Isolerstångmetoden 

Denna metod använder man på anläggningar med spänningar på 12-245kV och innebär 
att man arbetar med en isolerad stång som olika verktyg kan monteras på. 

3.3.1.2. Isolerhandskmetoden 

Denna metod innebär att man har på sig speciella långärmade isolerade handskar som 
gör att montören kan vidröra de spänningssatta delarna. Isolerhandskmetoden gör att 
man kan komma åt saker som kan vara svårt att komma åt med isolerstångmetoden. 
Isolerhandskmetoden används vid arbete med spänningar på 12-36kV. 

3.3.1.3. Barhandsmetoden 

Barhandsmetoden innebär att man arbetar isolerad från omgivningen och att man själv 
har samma potential som den spänningsförande delen. Fördelen med denna arbetsmetod 
är att man kan komma åt många saker som är för komplicerade att komma åt med de 
andra metoderna. Dock kräver denna metod ofta att man använder sig utav dyr 
specialutrustning så som isolerade skyliftar och liknade. Barhandsmetoden används då 
spänningen är 12-400kV. 

Fördelarna med AMS är att man slipper bryta spänningen då man ska utföra underhåll och 
reparationer. AMS är dyrare än konventionellt el-arbete pga. specialutbildningar som krävs 
samt specialutrustning så som isolerstänger. I slutändan kan dock AMS arbete ändå bli 
billigare eftersom man kan slippa mycket av de kostnader som annars hade gått till 
driftomkopplingar och aviseringar till abonnenter. 
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3.3.1.4. Inventering av AMS-kompetens hos E.ONs ramavtalsenteprenörer 

Förfrågningar har skickats ut till E.ONs olika ramavtalsenteprenörer på underhållssidan om 
hur många montörer de har med AMS-kompetens och vart de är stationerade i Sverige. 
Svaren var att den största enteprenören hade 163st AMS-montörer, alla med kompetens för 
isolerstångmetoden. Av dem har också 25st kompetens för isolerhandsk- och 
barhandsmetoden. Detaljerad information om var dessa montörer dessa montörer är 
stationerade fanns dock ej tillgänglig. 

Den näst största enteprenören hade enbart ett fåtal montörer som de hade vetskap om, 6st 
med isolerstång i Växjö samt 3st med isolerstång i Malmö. 

Den sista av enteprenörerna hade inga AMS-montörer överhuvudtaget. 

3.3.2. Arbete Utan Spänning 

Arbete Utan Spänning (AUS) är det konventionella sättet som el-arbete utförs på. Det 
innebär att de anläggningsdelar som arbete ska utföras på görs spänningslösa innan arbete 
påbörjas. Då arbete utförs på detta sätt måste driftordrar tas fram och omkopplingar 
utföras[2]. Inte förrän spänningen är bruten, anslutande delar är frånskiljda och 
arbetsobjektet är jordat är det tillräckligt säkert för att arbetet ska kunna påbörjas. 



7 

3.4. Ställverk 

Ställverk finns i olika utföranden till exempel H-ställverk (se Figur 1), ställverk med dubbelt 
påstick och ställverk med enkelt påstick (se figur 6). 

   

 

 

 

Figur 6 Ställverk med dubbelt samt enkelt påstick 

Samlingsskena 
Sektioneringsbrytare 



8 

Ställverk innehåller en mängd brytare för brytning av mycket höga strömmar och frånskiljare för 
att ge ett synligt brytställe vid arbete på anläggningsdelar. Ställverk har också olika ström- och 
spänningstransformatorer som används till olika skyddsfunktioner men också för mätningar till 
bland annat operatörsstationer. Ett exempel på grundprincipen för fördelningsstationer är att en 
eller flera transformatorer ansluts till en samlingsskena, på samlingsskenan ansluts sedan 
truckmonterade effektbrytare (se figur 7). I större städer där man i större utsträckning vill 
undvika avbrott pga. underhåll har man ofta dubbla samlingsskenor och två brytare för varje 
utgående linje. På så sätt kan man skifta mellan skenorna och underhålla hälften av brytarna 
utan att bryta strömmen. 

 

Figur 7 Mellanspänningsställverk 10-20kV 
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4. Utredning punkt 1 – Sektionering av samlingsskena 

4.1. Sektionering av samlingsskena 

Att man sektionerar samlingsskenan innebär att man delar upp den tidigare slutna 
samlingsskenan i två eller flera delar beroende hur ställverket är konstruerat och hur 
driftsituationen ser ut. Sektioneringen kan utföras med en brytare, lastfrånskiljare eller 
frånskiljare, men det finns även sektioneringsutrustning där sektioneringen utförs genom att 
kopplingsstycken demonteras manuellt från samlingsskenan och därmed utgör ett synligt 
brytställe.  

Enligt E.ON Elnäts dokument ”Tekniska riktlinjer för anläggningsutformning inom regionnät” ska 
all sektionering i ställverk som normalt sett körs med sektionerad drift utföras med en 
avståndsmanövrerad effektbrytare med frånskiljningsfunktioner.  

Utöver detta återstår då att analysera ställverk som normalt sett körs med sluten samlingsskena. 
De tillfällen då man skulle vilja sektionera den normalt sett slutna samlingsskenan är. 

1. Vid tillbyggnader som ansluts till samlingsskenan 
2. Då man vill köra de matande transformatorerna till var sin skena 
3. Vid fel på skenan 
4. Felsökning av utgående nät förenklas avsevärt om man kan sektionera 

samlingsskenan och därigenom minska ner sökområdet. Samtidigt slipper hela 
skenan påverkas av störningarna som uppstår då reläskydd slår till/från vid fel på 
nätet. 

4.2. Sektionering med effektbrytare, lastfrånskiljare och frånskiljare 

Dessa alternativ är de som normalt sett kan användas för sektionering, de är väl beprövade och 
fungerar, vissa bättre än andra.  

Effektbrytaren är ett säkert kort som klarar av att bryta både strömmar i normal drift och är 
dimensionerad för att kunna bryta högre strömmar som kan uppstå vid ett fel. 

Lastfrånskiljaren är en brytapparat som är något billigare än effektbrytaren, den klarar inte heller 
av att bryta lika höga strömmar och felströmmar som effektbrytaren. I uppdraget ingick inte att 
studera denna metod för brytning, därför utelämnas denna. 

En enkel frånskiljare är den kopplingsutrustning som tidigare användes för sektioneringen. 
Problemet med denna utrustning är att den inte är gjord för att bryta några större strömmar 
samt att det inte finns någon sluten brytkammare. Risken finns att det uppstår en ljusbåge vid 
sektioneringstillfället. I moderna ställverk sitter det ljusbågsvakter som i händelse av ljusbåge 
skulle lösa ut hela stationen. I E.ONs tekniska riktlinjer för anläggningsutformning står det också 
att frånskiljare skall undvikas. 
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4.3. Sektionering med AMS 

Om man utför sektionering av en samlingsskena med AMS-metoder går det i teorin till så att en 
fristående brytare ansluts till samlingsskenans båda sidor, brytaren sluts och det går nu att 
demontera de kopplingsstycken som sluter samlingsskenan. Strömmen går då genom brytaren 
istället för att gå genom kopplingsstycket. För att sedan slutföra sektioneringen öppnar man helt 
enkelt brytaren och demonterar brytarens anslutningar från samlingsskenan. Problemet med att 
göra på det viset är att det är alldeles för trångt för att man ska kunna komma åt och ansluta den 
tillfälliga brytaren till samlingsskenan i fack där det redan sitter linjebrytare.  

Teoretiskt sett skulle det kunna gå att sektionera samlingsskenan genom att slingmata eller från 
annat håll mata utgående linjer på ett sådant sätt att ena skenhalvan avlastas. Därefter skulle de 
avlastade kopplingsstyckena kunna demonteras. I praktiken kan man dock aldrig vara helt säker 
på att ingen ström flyter genom kopplingsstyckena i sektioneringstillfället pga. t.ex. 
mättransformatorer.  Även en liten ljusbåge skulle kunna påverka ljusbågsvakter med resultatet 
att hela stationen blir spänningslös. 

Eftersom det är trångt att komma åt och ansluta en extern brytare på samlingsskenan i 
ställverksskåpens normalutförande skulle det istället behövas ett eget fack med kopplingsstycken 
där samlingsskenans båda sidor är framdragna så att de är lätta att komma åt. En av de 
ställverksleverantörer som kontaktats kan erbjuda ett sådant fack (liknande det i figur 8) för 
70 000kr. 

 

Figur 8 Lätt demonterbara kopplingsstycken 
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Dessutom säger normen IEC 62271-200 sid 51 att ställverkens luckor skall vara låsta så att de ej 
går att öppna då spänningen är på. Utför man AMS så gör man en riskanalys och så kan man dock 
bortse från den normen. 

Ur ett för elnätet driftmässigt perspektiv skulle ett enkelt kopplingsstycke och AMS kunna 
användas vid tillfälle 1 och 2. För tillfälle 3 och 4 däremot är det för driftens skull bättre att 
använda en permanent installerad avståndsmanövrerad effektbrytare då man plötsligt och 
snabbt vill sektionera samlingsskenan.  

Det är viktigt att tänka på säkerhetsaspekten då man sektionerar en spänningssatt samlingsskena 
med AMS. Enligt AMS-arbetaren Kristian Karn på Vattenfall är det trångt att arbeta i 
mellanspänningsställverken. Att arbeta med isolerstångmetoden är i princip uteslutet eftersom 
stängerna är väldigt långa och utrymmet i ställverksrummen är begränsat. Istället skulle man då 
använda sig utav isolerhandskmetoden och en del förberedande så som avskärmningar skulle 
krävas. 

 

Figur 9 Denna miljö liknar den som skulle bli i ett skåp med kopplingsstycken 
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4.4. Sektionering med AUS 

Ett annat alternativ är att använda sig av kopplingsstycken för sektionering och Arbete Utan 
Spänning (AUS). Vid detta scenario måste man ta hänsyn till att mer planering, omkopplingar och 
driftordrar krävs, samt att abonnenterna måste aviseras för att det kommer att vara ett 
strömavbrott. Om man ser till de tillfällen man vill sektionera vid kan man lättare få en överblick 
över vad för och nackdelarna är. 

1. Vid tillbyggnader som ansluts till samlingsskenan 

 Då man ska ansluta en tillbyggnad till samlingsskenan måste den delen som 
man ska ansluta till vara spänningslös. Med kopplingsstycken och AUS måste 
man göra hela skenan spänningslös. Har man däremot en effektbrytare kan 
man fortfarande behålla spänningen på ena sidan av skenan. På vissa platser 
kan man då slingmata resten av utgående linjer så att man slipper avbrott. 
Det enda sättet att slippa avbrott vid arbete med kopplingsstycken och AUS är 
att nyttja redundans i nätet. 

 
2. Då man vill köra de matande transformatorerna till var sin skena 

 Här måste man oundvikligen göra hela skenan spänningslös för att sektionera 
med kopplingsstycken. Har man däremot en effektbrytare slipper man helt 
avbrott. 

 
3. Vid fel på skenan 

 Vid samlingsskenefel löser förmodligen ljusbågsvakten ut stationen och allting 
blir spänningslöst, man kan inte bara slå på spänningen igen eftersom man 
inte kan veta vad felet är. Fördelen här med effektbrytare mot 
kopplingsstycke är att det snabbt går att avskilja felet och återställa driften på 
den del av samlingsskenan som fortfarande är felfri. 

 
4. Felsökning av utgående nät förenklas avsevärt om man kan sektionera 

samlingsskenan och därigenom reducera sökområdet. Samtidigt slipper hela skenan 
påverkas av störningarna som uppstår då reläskydd slår till/från vid fel på nätet. 

 Att bryta strömmen för att sektionera skenan motverkar i det här fallet syftet 
med sektioneringen. Felsökningen vill man även komma igång med snabbt 
och då har man inte tid med att skicka ut ett arbetslag för att sektionera. 

 
Personal på tre av E.ONs driftstationer i Sverige kontaktades med avseendet att ta få fram 
uppgifter om hur ofta i genomsnitt samlingsskenan sektioneras per fördelningsstation och år. 
Svaren jag fick var väldigt olika. Lars Nilsson i Älmhult gjorde bedömningen att skenan 
sektioneras ca en gång under stationens livstid. Per-Anders Ek i Nässjö sa att skenan sektioneras 
ca 1 gång/år och Urban Bengtsson i Malmö sa att skenan sektioneras ca en gång var 4-5e år. 
Frågan avsåg totala antalet sektioneringstillfällen dvs. även de tillfällen då man sektionerar för 
att felsöka är inräknade. 
Ett lagom medelvärde för hur ofta sektionering sker pga. punkt 1-4 bör vara runt en gång var 7:e 
år.  
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Används kopplingsstycken och AUS för sektioneringen förloras funktionalitet vid felsökning 
samtidigt som fler utgående linjer blir strömlösa än om effektbrytare/lastfrånskiljare hade 
använts vid olika underhålls-, tillbyggnads- och driftsituationer. Kostnadsmässigt är ett fack med 
demonterbara kopplingsstycken endast 1/3 så dyrt som en effektbrytare samt att brytaren 
kräver underhåll. Däremot krävs en del arbetskraft som kostar vid varje sektioneringstillfälle vid 
användandet av denna metod. 

Något som bör nämnas är att de avbrott som skulle orsakas av sektioneringsarbetet skulle bli 
runt 30min styck och både då sektioneringen sker och när skenan ska slutas igen. Arbetet med 
att dela på skenan borde gå relativt snabbt eftersom jobbet i sig är okomplicerat. Utöver 
kostnaden för arbetet tillkommer även planering, driftorder, kopplingar och avbrottsaviseringar. 
Kostnadsberäkningar för detta kan ses i kapitel 4.6. De scenarion där planerade avbrott krävs vid 
varje sektionering passar mindre bra med E.ONs framtidsmål att inga kunder ska vara utan 
spänning. 

4.5. Exempelstation 

För att kunna räkna ut hur mycket E.ON Elnät förlorar i utebliven försäljning och i 
aviseringsavgifter vid ett planerat avbrott på mindre än 12 timmar togs en typfördelningsstation 
fram. Storleken på stationens transformatorer togs fram genom att beräkna medelvärdet för 
märkeffekten för alla transformatorer med mellanspänning på nedsidan[3]. Stationen antogs gå 
med 50% belastning enligt vad flera anställda på E.ON bekräftade som en rimlig siffra. Antalet 
utgående fack beräknades genom att sortera fram alla fack i mellanspänningsstationer och dela 
den siffran med antalet mellanspänningsstationer[4]. Medeleffekten på transformatorerna ficks 
till 13,4MVA och medelantalet fack till 15st. 

 

Nu när den genomsnittliga effekten är beräknad går det att ta fram hur mycket E.ON Elnät 
förlorar i utebliven försäljning. 

15 utgående linjer 

13,4MVA 13,4MVA 

Okänd spänning på uppsidan 

 

 

 

Mellan 10 och 20kV på nedsidan 

Fördelningsstationen är beräknad att gå på ca 50% belastning i snitt.  

Detta ger: MVAMVA 7,64,135,0   Med ett 9,0cos  ger detta den aktiva 

effekten MWMVA 03,67,69,0   
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4.6. Life Cycle Cost - kalkyl 

I uppdragsbeskrivningen för examensarbetet ingick också att göra en LCC-kalkyl (Life Cycle Cost). 
LCC-kalkylen gjordes med en mall som E.ON tillhandahöll. Kalkylen gjordes med en 
avskrivningstid på 40år enligt den givna uppdragsbeskrivningen. De värden som matats in i 
kalkylmallen är investeringskostnad och återkommande kostnader så som för underhåll och 
kostnader för sektioneringsarbete vid manuell sektionering. 

I beräkningarna nedan är de gemensamma kostnaderna markerade med grått och inte medtagna 
i kalkylen, detta eftersom det är skillnaden mellan de olika metoderna som är intressant att titta 
på. Försäljningsförlusterna är baserade på en timmes avbrott för 6MW belastning och priset per 
kWh kommer från Ronny Lemvall på E.ON Elnäts avdelning för försäljning och intäkter i Malmö. 
Kostnaden per avbrottsavisering är hämtad från EBRs kostnadskatalog. EBR är ett system för 
standardiserade konstruktioner, anvisningar och föreskrifter och omfattar även en 
kostnadskatalog med cirkapriser för bland annat anläggningskostnader.  Medelantalet kunder 
per nätstation kommer från energimarknadsinspektionen[5].  

4.6.1. Arbete Med Spänning och med kopplingsstycken 

Timpriserna är cirkapriser av anledningen att E.ON inte vill lämna ut sina avtalade priser till 
offentligheten. 

Planering/Driftorder 1h x 550kr = 550kr  

Utförande arbete 3,5h x 650kr x 2 arbetare = 4550kr (1,5tim arbete 2tim transport) 

AMS-utrustning 3h x 130kr= 390kr 

Avstängning tillkopplingsautomatik 0,5h x 600kr= 300kr 

Omkoppling behövs ej samt reducerad kostnad för driftorder= -1650kr 

TOTALT = 550+4550+390+300-1650 = 4140kr 

4.6.2. Arbete Utan Spänning och med kopplingsstycken 

Fall 1 (Planerat avbrott)  

Planering 0,5h x 550kr = 275kr 

Driftorder 2h x 550kr = 1100kr 

Utförande arbete 3h x 550kr x 2 arbetare = 3300kr (1tim arbete 2tim transport) 

Koppling 1h x 550kr = 550kr 

Försäljningsförluster = 6000kWh * 0,13836kr/kWh = 830kr 

Aviseringar = 25kr/st *1881kunder per fördelningsstation= 47025kr  

TOTALT = 51155 kr 

Fall2 (Oplanerat avbrott, Inga aviseringar) 

Planering 0,5h x 550kr = 275kr 

Driftorder 2h x 550kr = 1100kr 

Utförande arbete 3h x 550kr[7] x 2 arbetare = 3300kr (1tim arbete 2tim transport) 

Koppling 1h x 550kr = 550kr 

Försäljningsförluster = 6000kWh * 0,13836kr/kWh = 830kr 

TOTALT = 4130 kr 
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4.6.3. Sektionering med effektbrytare 

Planering 0,5h x 550kr = 275kr 

Driftorder 2h x 550kr = 1100kr 

Koppling 0,5h x 550kr = 275kr 

TOTALT = 1650kr 
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4.7. Sektioneringsutrustning 

Olika prisuppgifter på sektioneringsutrustning inklusive montage har tagits in från Siemens och 
ABB, även Schneider Electric och Areva som tillverkar ställverk kontaktades men hörde inte av 
sig. Endast en av dessa ställverksleverantörer kunde erbjuda en lösning med lätt demonterbara 
kopplingsstycken, därför baserades kalkylen på dessa prisuppgifter. 

För effektbrytaren omfattar kalkylen nedan enbart grundinvesteringen och underhållskostnader. 
För kopplingsstycken och AUS omfattar kalkylen investering samt sektionering fall1 efter 7år, 
fall2 efter 14år, fall1 efter 21 år och ytterligare ett fall2 efter 28år. 

För AMS sektionering omfattar kalkylen sektionering efter 7 och 21år och fall 2 efter 14 och 
28år. 

Effektbrytare (investering 210 000kr, UH 3636kr först efter 2år sedan var 8:e år )  

Nuvärde 10år: 215143kr Nuvärde 20år: 216314kr Annuitet: 19625kr 

 

Kopplingsstycke och AMS (investering 70 000kr, UH 0 kr, AMS sektionering 4140kr var 7e år) 

Nuvärde 10år: 72487kr  Nuvärde 20år: 74089kr Annuitet: 6722kr 

 

Kopplingsstycke och AUS (investering 70 000kr, UH 0 kr, AUS sektionering 51255/4130  var 7e år) 

Nuvärde 10år: 102988kr  Nuvärde 20år: 104739kr Annuitet: 9502kr 

 

Figur 10 LCC-kalkyl för de fyra olika sektioneringsutrustningarna 

Diagrammet visar att AMS sektionering är det billigaste alternativet, billigare än AUS 
sektionering. Överlägset dyrast är Effektbrytaren. Med AMS sektionering upprätthåller man 
också sin goodwill mot kunderna vilket man inte gör med AUS sektionering. 
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5. Utredning punkt 2 och 3 – AMS-slack 

Anslutningen i punkt 2 öppnas som frånskiljning när arbete skall utföras på transformatorn eller dess 
brytare i spänningslöst tillstånd. Anslutningen i punkt 3 öppnar man då man ska utföra underhåll på 
brytaren ovanför på inkommande linje. Underhåll utförs enligt E.ONs underhållsinstruktioner var 6:e 
år på brytarna och transformatorn.  

 

Figur 11 Översiktsbild H-ställverk 

Avståndsmanöver på frånskiljningsdelen är ej nödvändig eftersom denna frånskiljning endast är ett 
skydd vid arbete inom den egna stationen och inte fyller någon övrig funktion. Avståndsmanövrerad 
brytare finns ändå vid anslutningarna. 

2 

3 
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De metoder som finns för att utföra frånskiljning är: konventionella frånskiljare, frånskiljande brytare 
eller frånskiljning med AMS-slack. En 130 kV frånskiljare kostar enligt EBR ca 130 000kr[6], en 
frånskiljande brytare 527000kr[6] och en AMS-slack ingenting i jämförelse. Enligt Anders Palenbring 
på E.ON Elnät måste E.ON följa lagen om offentlig upphandling vilket innebär att E.ON måste bygga 
anläggningar med produkter som alla tillverkare inom branschen kan erbjuda. Frånskiljande brytare 
tillverkas enbart av ett fåtal tillverkare och får således inte användas som standardutförande. 
Frånskiljaren kostar 12000kr vid varje underhållstillfälle med AMS-arbete (se kalkyl nedan).  

 

Figur 12 Slack inringad 

Utöver planerade arbeten kan det tillkomma mer akuta fall, t.ex. om ett isolatorporslin går sönder. 
Med frånskiljare kan man snabbt isolera felet genom att skicka ut en person som manuellt 
manövrerar frånskiljaren medan man med AMS-slackar får vänta tills ett AMS arbetslag har kommit 
till platsen. Det kan vara så att det är svårt att få tag på AMS personal på kort varsel på grund av den 
låga mängden personal med rätt kompetens, om det regnar eller snöar så kanske det ändå inte går 
att utföra slackningsarbetet. 

Vid de tillfällen som frånskiljning måste ske kostar frånskiljningen med AMS-slacken ca 23000kr mer 
per tillfälle än med en vanlig frånskiljare pga. att AMS-montörer måste skickas till platsen. 

E.ON har satt riktlinjerna att med isolerstångmetoden skall tre montörer närvara, en håller slacken, 
en skruvar och en person övervakar de andra två från marken. För att slacken inte ska komma i 
kontakt med jord måste den hängas upp i någon slags parkeringsklämma. AMS montörerna kommer 
dit på morgonen gör riskanalyser, kontaktar driftledningen så att brytarna som skall underhållas 
öppnas, börjar slacka anslutningarna, utför underhållet på brytarna, sätter tillbaka slackarna och 
kontaktar åter igen driftcentralen. 

 

5.1. LCC-kalkyl 

I denna LCC-kalkyl ingår: 

 För AMS-slacken 

o Investeringskostnad 0kr 

o AMS-slackning var 6:e år, 23000kr/tillfälle inkl restid av- och på- slackning (ej 
brytarunderhåll) 

 För frånskiljaren 

o Investeringskostnad 130 000kr 

o AMS underhåll var 6:e år 12 000kr inkl restid och arbete (ej brytarunderhåll) 
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En av E.ONs ramavtalsentreprenörer som utför AMS-arbeten gav under ett samtal ett 
prisexempel på vad det skulle kunna kosta för ett arbetslag att utföra en AMS-slackning. 
Exemplet beräknades med 3man i 8timmar och 650kr/timme samt en skylift i 8 timmar som 
kostar 750kr/timmen (timpriserna är cirkapriser). I de 8 timmarna ingår både av- och på- 
slackning samt restid (ej brytarunderhåll). 

krhkrtimman 15600/65083   krhkrtimskylift 6000/75081   

 

krkrkr 21600600015600   krkostnaderoberäknadekr 2300021600   

 

Kalkylen för att utföra underhåll på frånskiljaren blir: 

AMS arbete med frånskiljaren krhkrtimman 7800/65043   

Hyra skylift krhkrtimskylift 3000/75041   

krTotalt 1080030007800    

 

krkostnaderoberäknadekr 1200010800   

Detta exempel är beräknat så att underhållet utförs var 6:e år utan att frånskiljaren slackas bort, 
istället förbikopplas frånskiljaren så att den kan manövreras utan att driftförhållanden ändras. 

 

 

Figur 13 LCC-diagram för punkt 2 och 3 
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6. Resultat och analys 

6.1. Analys och slutsatser 

6.1.1. Punkt 1 – sektionering av samlingsskena 

Den ramavtalsenteprenör som E.ON anlitar som har mest AMS-montörer som kan  
isolerhandskmetoden endast har 25st sådana montörer totalt i Sverige. Om de ska jobba i lag 
om tre kan man i dagsläget enbart få ihop 8 arbetslag vilket är lite för lite för att kunna täcka 
hela Sverige inom en rimlig tidsram. Dessutom fanns det bara en leverantör som kunde 
erbjuda lösningen med kopplingsstycken och det samspelar inte väl med lagen om offentlig 
upphandling.  

Det finns andra anledningar som gör sektionering med AMS olämpligt, dels måste AMS-
personalen arbeta i ett trångt utrymme där den inte går att använda isolerstångmetoden. 
Detta innebär att personalen kommer att behöva använda isolerhandskmetoden och 
kommer därmed att vara väldigt exponerad ifall att ljusbåge och tryckvåg skulle uppstå, detta 
är en osäker situation som det kan vara bättre att bygga bort.  

Vid Arbete Utan Spänning får man i just detta fall inte samma säkerhetsrisk som om arbetet 
hade utförts med AMS vilket är en viktig aspekt eftersom AMS annars anses vara en säkrare 
arbetsmetod på grund av att säkerhetstänkandet är mer omfattande. Däremot uppkommer 
en mängd utgifter så som avbrottsaviseringar vid planerat arbete, driftordrar, 
försäljningsförluster och omkopplingar för att inte tala om hur mycket i goodwill man 
förlorar hos abonnenterna. Tyvärr försvinner vissa möjligheter till felsökning då 
fjärrmanövrering saknas. Ser man enbart till kostnaderna så skulle AMS-arbeten vara billigare 
i alla lägen, men i praktiken saknas resurser och ställverksutrustning som tillåter den sortens 
arbete. 

Använder man en avståndsmanövrerad effektbrytare med frånskiljningsfunktion bibehåller 
man möjligheterna till felsökning samtidigt som man reducerar anledningarna för att bryta 
strömmen. 

6.1.2. Punkt  2 och 3 – AMS-slack 

Det står klart i även detta fall att det i längden skulle vara billigast att använda AMS-slackar i 
punkt 2 och 3. Däremot bör inte E.ON bygga anläggningar som kräver kompetens som inte 
finns att tillgå i tillräckligt stor mängd för att kunna täcka hela Sverige inom en rimlig tid. 
Dessutom kräver denna typ av arbete ett relativt torrt väderlag. Frånskiljare är därför det 
säkra alternativet som fungerar i alla väder, AMS-slackning däremot bör inte genomföras vid 
åska, tät dimma och kraftig nederbörd. Samtidigt kan man med stor säkerhet alltid frånskilja 
snabbare med en frånskiljare än med en AMS-slack vilket är extra viktigt i en situation då 
något fel inträffat. 

Nackdelen med frånskiljare är den höga investeringskostnaden, det löpande underhållet och 
risken för haveri jämfört med en AMS-slack. Dock kan det anses att fördelarna med snabb 
frånskiljning väger upp nackdelarna. 

6.2. Resultat 

Min slutsats är att en avståndsmanövrerad effektbrytare med frånskiljningsfunktion, t.ex. en 
truckmonterad brytare bör användas i punkt 1 som sektioneringsutrustning i ställverk som 
normalt sett körs med sluten samlingsskena.  

För punkt 2 och 3, då brytare används bör också frånskiljare användas istället för AMS-slackar. 
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7. Avslutande diskussion 

Syftet med utredningen var att svara på frågeställningarna: ”Är det ur tekniskt och totalekonomiskt 
perspektiv rätt att välja ett enkelt demonterbart kopplingsstycke som sektioneringskopplare istället 
för en avståndsmanövrerad effektbrytare?” samt ”finns möjligheten att utföra sektionering med 
arbetsmetoden AMS?” 

Till och börja med anser jag att AMS (Arbete Med Spänning) metoden inte över huvudtaget är 
lämplig för arbete inne i mellanspänningsställverk av en mängd olika anledningar som nämndes i 
kapitel 6.1. Bland annat för att AMS-personal kommer att arbeta nära skenor i ett trångt utrymme 
där kortslutningseffekterna är väldigt höga. 

Vad gäller AUS (Arbete Utan Spänning) anser jag att även denna metod är olämplig att använda 
eftersom den bygger på att man bryter spänningen vid varje sektioneringstillfälle. Förutom att man 
förlorar felsökningsfunktionalitet förlorar man också goodwill mot kunderna. E.ONs mål är att 
avbrott i största möjliga mån skall undvikas och AUS passar mindre bra ihop med dessa riktlinjer.  

Andra metoder som finns är effektbrytare, lastfrånskiljare och frånskiljare. Frånskiljare är den 
kopplingsutrustning som är vanligast i ställverk av äldre modell, den sortens utrustning vill man 
undvika att använda eftersom de inte är gjorda för att bryta strömmar.  

Att undersöka lastfrånskiljare var inte en del av uppgiften, dels eftersom den lika som frånskiljaren 
inte klarar av lika höga strömmar som brytaren i synnerhet felströmmar. 

Det sista kvarvarande alternativet är då effektbrytare. 

Under arbetets gång har jag lärt mig mycket som jag tidigare inte visste om hur ställverk egentligen 
fungerar och hur hela kraftdistributionsystemet hänger ihop. Jag har även lärt mig mycket av 
fackspråket som annars kan vara ganska förvirrande. Utöver detta har jag fått en inblick i hur 
elektrikerarbete utförs och då speciellt AMS-arbete som jag samlat mycket information om. 

Mina förhoppningar är att E.ON Elnät kan ta till sig denna information och utifrån detta avgöra vilken 
sektioneringsutrustning som verkar lämpligast att använda vid nybyggnationer samt vilka 
kopplingsutrustningar som ska användas i punkt 2 och 3. 
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