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Sammanfattning 
Detta examensarbete behandlar ett verktyg för styrning av Vattenfalls process för 
underhåll av kabel- och luftledningsnät för spänningar från 0.4 kV upp till 24 kV. 

Vattenfall utför besiktningar på eldistributionsnäten varje år och för varje 
besiktningsområde protokollförs ledningarnas status. Efter utförda besiktningar lämnas 
besiktningsdokumenten till Vattenfalls underhållsavdelning, där en underhållsingenjör 
analyserar de inkomna dokumenten. 

Det dokumenterade underlaget för statusen på Vattenfalls distributionsnät är omfattande 
och det kan vara svårt att, på ett lättöverskådligt och effektivt sätt, välja ut de linjer eller 
delar av linjer som skall underhållsåtgärdas efter besiktningsanmärkningar. Det skulle 
då vara bra att kunna använda sig av ett verktyg som underlättar arbetet. 

För att minska den tid som går åt vid den manuella sökningen i olika 
besiktningsdokument och för att snabbt få en statusbedömning av anläggningarna har 
jag som examensarbete utarbetat ett underhållsverktyg som automatiskt beräknar 
anläggningens status och kostnaden för att utföra underhållsåtgärder. Genom att 
använda sig av verktyget och på så sätt automatiskt få ett resultat, förenklas 
beslutsfattandet och därmed förkortas även handläggningstiden. 
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DEGREE PROJECT 

Tool to be Used in The Maintenance Process at 
Vattenfall Eldistribution 

Magnus Lundgren 

Summary 
This degree project deals with an instrument to be used in the maintenance process for 
power-cables and aerial-lines in the voltage range from 0.4 kV up to 24 kV. 

Vattenfall makes routine inspections of the main distributing system every year. In these 
inspections the surveyor makes out documents of the status of each inspectional district. 
After the inspection the survey reports are handled to the maintenance department at 
Vattenfall. 

In order to decide the conditions of the distribution system a maintenance engineer 
analysis the received report. The process is complicated and includes searching for data 
in various databases in attempt to decide where to keep the main distributing system in 
repair. As the documentation is vast, it takes a lot of time to decide where the grid needs 
corrective maintenance and what measures that may be necessary. An instrument would 
then be very useful that shortens the time of the procedure. 

As a degree project I have developed this instrument, which is to be used in the 
maintenance process at Vattenfall Eldistribution. 

By using this instrument, that automatically calculates the status of the system and the 
maintenance cost, the time for dealing with the process is reduced. 
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Nomenklatur 
Littera = (Identitetsnummer) En kombination av bokstäver och siffror som ges till 
ledningar, stationer, frånskiljare och övriga apparater i ett elnät och som är unik för 
varje enskild post. 

EBR = (Elbyggnadsrationalisering) Ett system för planering, byggnation och underhåll 
av eldistributions-anläggningar mellan 0.4 och 420 kV. EBR omfattar standardiserade 
konstruktioner, anvisningar för bygg-, drift- och underhållsteknik, 
elsäkerhetsanvisningar, ESA, och kostnadskataloger. 

Åtgärd efter anmärkning = Underhållsåtgärd som sker efter besiktning av anläggningen 
och som utförs för att bibehålla anläggningen i sådant skick att den följer gällande 
föreskrifter. 

Åtgärd efter störning = Underhållsåtgärd som utförs för att reparera ett fel av akut 
karaktär, till exempel om en anläggningsdel har blivit skadad av ett åsknedslag. 

Lågspänning = Nominell spänning upp till och med 1000 V växelspänning eller upp till 
och med 1500 V likspänning. 

Högspänning = Nominell spänning över 1000 V växelspänning eller över 1500 V 
likspänning. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete behandlar ett verktyg för styrning av Vattenfall Eldistributions 
process för underhåll av kabel- och luftledningsnät för spänningar från 0.4 kV upp till 
24 kV (lokalnät). Vattenfalls underhållsprocess innehåller bland annat planering, 
besiktning, projektering, åtgärdsbedömning samt val av utförandemetod. Det finns 
många steg i underhållsprocessen och det kan ta lång tid från planering av underhåll tills 
underhållsåtgärderna är utförda. 

Ett verktyg för att förenkla beslutsfattandet skulle då vara till stor hjälp. Detta verktyg 
skall användas efter det att underhållsbesiktningen är utförd och bedömer ledningarnas 
status samt uppskattar kostnaden för underhållsåtgärderna. Verktyget underlättar 
därmed åtgärdsbedömningen och kan även styra valet av utförandemetod. Det kan även 
i förlängningen innebära att verktyget hjälper företaget att bättre anpassa sig till 
nätnyttomodellen vilket medför en kostnadsbesparing. 

1.1 Bakgrund 
Det dokumenterade underlaget för statusen på Vattenfalls distributionsnät är omfattande 
och vid projekteringen av underhållsåtgärder kan det vara svårt att, på ett 
lättöverskådligt och effektivt sätt, välja ut de linjer eller delar av linjer som skall 
underhållsåtgärdas efter besiktningsanmärkningar. 

1.2 Syfte och mål 
Målet med examensarbetet är att ta fram ett verktyg för att förenkla beslutsfattandet vid 
projekteringsstadiet av underhållsprocessen. 

2 Förutsättningar 
• Arbetet kommer att bedrivas på Vattenfalls kontor i Trollhättan, där planering av 

projektet och rapportskrivning kommer att utföras. 

• Tillgång till Vattenfalls datasystem, SIB (dataprogram för underhåll) och NetBas 
(system för bland annat kartor). 

För att få ett underlag för framtagningen av detta verktyg genomförde jag under 
sommaren 2004 ett projektarbete där jag detaljstuderade underhållsprocessen. Jag 
utförde då bland annat underhållsbesiktning av luftledningsnät tillsammans med en 
montör från Vattenfall Service och sammanställde besiktningsdata från tidigare utförda 
besiktningar. 
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2.1 Avgränsningar 
• Arbetet avgränsar sig till underhållsbesiktning av kabel- och luftledningsnät för 

spänningar från 0.4 kV upp till 24 kV. 

• Arbetet avgränsar sig till användning inom Vattenfall Eldistribution Väst. 

• Endast ett av Vattenfalls underhållsområden har studerats vid framtagning av 
verktyget. 

• Arbetet avgränsar sig till ”åtgärder efter anmärkning”. 

3 Allmänt om underhållsprocesser 
Om ett företag har en utrustning som är dåligt underhållen kan det orsaka störningar 
vilket i sin tur kan innebära att företaget tappar kunder. Utrustning som inte fungerar 
medför alltså en dålig kvalitet och detta påverkar både produktiviteten och kostnaderna 
negativt. För att vara konkurrenskraftigt och lönsamt måste företaget hålla en hög 
driftsäkerhet på utrustningar och produkter. Genom en utförlig planering och 
uppföljning av utförda underhållsinsatser kan en ständig förbättring av underhållet 
genomföras och på så sätt öka tillgängligheten och livslängden på utrustningen. 

För att ett företags underhållsverksamhet skall bedrivas på bästa möjliga sätt krävs det 
att organisation, system och arbetsmetoder är optimalt dimensionerade. Det finns, 
främst inom tillverkningsindustrier, olika koncept för att minska kostnaderna för 
verksamheten. Dessa koncept omfattar hela produktionskedjan från konstruktion, 
tillverkning och underhåll till distribution och försäljning. Koncepten innefattar krav 
och specifikationer som måste uppfyllas för att företaget skall kunna uppnå sina mål om 
kvalitet och produktivitet. 

Vissa delfunktioner måste finnas i ett underhållssystem för att detta skall kunna fungera 
på bästa sätt. Det viktigaste momentet är hur systemets struktur byggs upp. Strukturen 
byggs upp i olika nivåer för att på så sätt lätt kunna urskilja de enskilda objekten i 
processen. 

Ett exempel på en anläggningsstruktur: 

Nivå 1 - Verksamhetsområde. Till exempel Montering 

Nivå 2 - Anläggning. Till exempel Fabrik B. 

Nivå 3 - System. Till exempel Monteringslina A 

Nivå 4 - Apparat. Till exempel Motor-93 

Ett annat viktigt moment som bör vara med i systemet är dokumentation av 
anläggningen och dess ingående komponenter och vid denna dokumentation bör varje 
objekt i processen vara bundet till ett unikt identitetsnummer. Motor 93 i exemplet ovan 
skulle då, om det följde anläggningsstrukturen kunna ges identitetsnumret: MBAMo-93. 
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Anläggningsdokumentationen och även störningsstatistik för anläggningen, bör 
kontinuerligt uppdateras för att på så sätt kunna lokalisera svaga punkter i systemet. 

För mer information om underhållssystem och dess uppbyggnad hänvisas till litteratur 
inom ämnet [1]. 

4 Vattenfalls underhållsprocess 
Vattenfalls distributionsområde är indelat i geografiska områden som efter en rullande 
underhållsplan skall besiktigas. Ett beställningsunderlag skickas ut tillsammans med en 
offertförfrågan till olika entreprenörer. Den entreprenör som får ordern besiktigar det 
aktuella området. Entreprenören protokollför besiktningen, som sedan sammanställs för 
att lagras i Vattenfalls databaser. 

En projektering baserad på den sammanställda besiktningen utförs sedan, där det 
beslutas om vilka åtgärder som skall vidtas för det aktuella området. Om 
underhållsåtgärder skall utföras, kalkyleras och projekteras dessa för att sedan skickas 
för beredning. Därefter beställs åtgärden och entreprenören som får ordern utför 
underhållsarbetet. Processen illustreras i ett flödesschema i bilaga A. 

4.1 Besiktning 
Syftet med en besiktning är att kontrollera att anläggningen uppfyller de krav och 
föreskrifter som är gällande och att den är i sådant skick att den klarar kraven till 
nästkommande besiktning. Besiktningen utförs enligt Starkströmsföreskrifterna, 
avdelning C [2] och tillämpliga delar av gällande EBR underhållshandbok för ledningar 
0.4- 420 kV [3], samt enligt lokala anvisningar från Vattenfall Eldistribution. 

Vattenfalls nätanläggningar besiktigas med olika intervaller, beroende på vilken typ av 
anläggning det gäller samt anläggningens ålder och omgivningsmiljö. Det är nätägaren 
som avgör när en anläggning skall besiktigas och för nuvarande utför Vattenfall 
flygbesiktning av luftledningarna varje år och underhållsbesiktning utförs vart 8:e år. 
Vid varje typ av besiktning dokumenteras anläggningens status för att därefter kunna 
utföra eventuella underhållsåtgärder. 

4.1.1 Flygbesiktning 

Vid flygbesiktning följs luftledningarna med helikopter och då utförs en kontroll av 
ledningsgator, stag, linor och isolatorer samt termografering av frånskiljare. 
Flygbesiktning utförs inte på den del av nätet som är aktuell för underhållsbesiktning. 

4.1.2 Underhållsbesiktning 

Vid underhållsbesiktning avpatrulleras ledningsnätet till fots och då utförs 
rötskadebesiktning av trästolpar, besiktning av kraftledningar och ledningsgator samt 
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besiktning av nätstationer och kabelskåp. När ledningsnätet besiktigas mäts diameter 
och höjd på alla stolpar samt material och area på linorna bestäms. Åldern på varje 
stolpe bestäms med hjälp av en årtalsspik och även avståndet mellan varje stolpe utefter 
den patrullerade linjen mäts. Vid rötskadebesiktning knackar besiktningsmannen på 
stolpen med en hammare för att med hörseln avgöra om stolpen är rötskadad. Om ljudet 
vid knackningen låter misstänkt utförs en grundligare kontroll, genom att en liten bit av 
stolpen petas bort och träfibrerna undersöks noggrannare. Vid besiktning av 
ledningsgator kontrolleras vegetationen runt stolpar och stag samt att inga träd växer i 
närheten av ledningarna. När nätstationer och kabelskåp besiktigas så kontrolleras bland 
annat säkringar och eventuell strömstöld samt att apparaten sitter rakt och att alla kablar 
är rätt monterade och oskadade.  

Om besiktningsmannen hittar ett fel av akut karaktär åtgärdas detta så fort som möjligt. 
Övriga fel av akut karaktär behandlas som ”åtgärd efter störning” och kommer därför 
inte att tas upp i detta examensarbete. 

5 Dokumentation 
När en nätanläggning underhållsbesiktigas använder sig besiktningsmannen av en 
handdator, i vilken anläggningens status protokollförs och efter utförd besiktning 
överförs dessa data till SIB [4]. SIB som är Vattenfalls dokumentationssystem för 
besiktning och underhåll av ledningar, nätstationer och kabelskåp, innehåller 
information om anläggningens tekniska uppbyggnad, antal stolpar, apparatskåp och 
nätstationer samt mätdata för jordtag och eventuella fel på anläggningarna. Varje 
detekterat fel vid besiktningen blir graderat i en skala från 1 till 3 beroende på hur 
allvarligt felet är. Ett fel som har fått åtgärdsgrad 3 är allvarligare än ett fel med grad 1. 
Huvudmenyn för SIB visas i figur 1 i bilaga B. 

6 Projektering 
Vid bedömning av vilka åtgärder som skall vidtas på respektive underhållsområde 
analyseras den i SIB införda besiktningsdatan. Vid denna analys tas hänsyn till 
ledningens status, det vill säga stolparnas skick och ålder, linmaterial, antal 
felanmärkningar på ledningssträckan, felets åtgärdsgrad, störningsstatistik samt 
eventuella spänningsfall på den aktuella delsträckan. 

Vid beräkning av spänningsfall används programmet NetBas som förutom 
beräkningsfunktioner och kartlager innehåller information om ledningsnät, abonnenter 
och förbrukning. Vid analysen av besiktningsdatan tas informationen fram av 
ingenjören genom manuell sökning i olika dokumentformat i SIB. 

På de fördelningslinjer som skall underhållas genomförs en noggrannare analys av 
besiktningsdatan för att kunna fastställa vilka åtgärder som skall vidtas. Analysen har 
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till uppgift att bestämma om, var och på vilket sätt anläggningen skall åtgärdas. Vid 
analysen bestäms hur och i vilken turordning felen skall åtgärdas. 

Om åtgärderna som krävs för anläggningen inte är så omfattande tas ett beslut om vilka 
underhållsåtgärder som skall utföras, vilket till exempel kan leda till att en stolpe byts ut 
eller att en skadad varningsskylt utbytes. Om åtgärderna som krävs är stora skickas 
ärendet vidare för planering av en reinvestering, vilket oftast leder till att en kabel grävs 
ned i stället för att sätta upp en ny friledning. 

Kontinuerlig kontakt sker mellan de avdelningar som har hand om reinvestering och 
underhåll för att effektivisera arbetet. På en ledningssträcka som är aktuell för 
ombyggnad utförs därför inga underhållsåtgärder, om det inte är nödvändigt för drift 
och säkerhet. 

När beslut har tagits om vilka underhållsåtgärder som skall utföras, skickas ärendet 
vidare för beredning, där det utförs en detaljstudie av objektet. Vid denna beredning 
räknas och kostnadssätts allt material och alla arbetsmoment för att på så sätt få fram 
investeringens kostnad. 

7 Nytt verktyg för Vattenfalls underhållsprocess 
För att minska den tid som går åt vid den manuella sökningen i de olika SIB-
dokumenten och för att snabbt få en statusbedömning av ledningsnäten har jag som 
examensarbete utarbetat detta verktyg. 

Vid underhållsbesiktning av en friledningssträcka dokumenteras ledningsstatusen till ett 
stolpbesiktningsprotokoll som finns i besiktningsprogrammet SIB. I SIB går det, genom 
att ställa vissa villkor, att föra över stolpbesiktningsprotokollen till en matris. Den i SIB 
införda besiktningsdatan kan via denna matris sedan överföras till ett Excel-blad. 
Verktyget som har utarbetats är baserat på besiktningsdatan som finns på detta Excel-
blad. Ett exempel på hur ett stolpbesiktningsprotokoll kan se ut illustreras i figur 2 i 
bilaga C. 

7.1 Villkor för verktyget 
För att kunna utläsa resultatet från de utförda besiktningarna, är det nödvändigt att ställa 
vissa villkor i SIB. Genom fler ställda villkor begränsas den information som visas, 
begränsas inte informationen kan den erhållna datamängden bli svåröverskådlig och det 
blir då komplicerat att sortera ut var underhållsåtgärderna skall sättas in. 

För att få fram den information som krävs för verktyget, ställs villkor för fördelningsnät 
(=underhållsområde), spänningsnivå (hög- eller lågspänning) samt även ledningstyp. 
Ledningstypen väljs för att undvika dubbletter i utskriften, i vissa ledningsstolpar är 
både tele- och elledningar sambyggda. Ett exempel på ställda villkor visas i figur 3 i 
bilaga D. 
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7.2 Matris utförd i SIB 
Via stolpbesiktningsprotokollet kan bland annat ledningsmaterial, stolpålder, och 
rötskador erhållas för respektive ledningssträcka. Dessa data ligger till grund för 
åtgärdsbedömningen och har därför använts som underlag för urvalsverktyget. 

I SIB går det, med ledning av fältnamn, att ställa upp en matris. För att få ett enkelt och 
lättfattligt utfall av verktyget måste matrisen i SIB utformas enligt de kriterier som 
ligger till grund för verktyget. 

Vid utformningen av matrisen väljs därför: 

• Stationsnamn – littera för 10/0.4 kV stationen. 

• Linjenummer – littera för huvudledningen. 

• Gruppnummer – littera för ledningens avgrening från huvudledningen. 

• Stolpnummer – stolpens nummer. 

• Ledningstyp – exempelvis ALUS 4*50. 

• Stolpålder – årtal då stolpen impregnerades. 

• Ytröta – rötskador på trästolpar mätt i mm. 

• Felkod – exempelvis S502. 

• Åtgärdsgrad – numreras 1 till 3. Grad 3 är ”viktigast” att åtgärda. 

• Felbenämning – felkoden utskriven som text. 

Stationsnamn och Linjenummer används för att få en geografisk placering av objektet. 
Genom att använda parametern Gruppnummer går det att få en mer detaljerad bild av 
var i ledningsnätet som felkoderna finns och även hur gruppens status belastar linjens 
status. De övriga parametrarna används för allmän statusbedömning. Matrisens 
uppbyggnad illustreras i figur 4 i bilaga E. Resultatet av matrisen visas i figur 5 i bilaga 
F. 

Resultatet från matrisen konverteras till Excel, som ett rapportdokument, för att sedan 
användas i underhållsverktyget. Rapportdokumentet visas i figur 6 i bilaga G. 

7.3 Koder och statusbedömning 
Samtliga i dagsläget förekommande felkoder (510 stycken) har poängsatts för att kunna 
ge ledningen dess status. Vid denna poängsättning värderas hur felet påverkar ledningen 
tekniskt och personsäkerhetsmässigt, en lägre påverkan ger en lägre poängsättning och 
en högre påverkan ger en hög felpoäng. Felkodens poäng har därefter multiplicerats 
med åtgärdsgraden. 

På samma sätt har de olika förekommande ledningstyperna poängsatts, en ledning med 
klen ledararea har getts en högre poäng än vad en ledning med grövre area har fått. 
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Även typ av material har beaktats, en ledare av koppar har getts en högre felpoäng än en 
ledare av aluminium. 

Trästolparnas ålder och eventuell ytröta har också poängsatts, en gammal stolpe har en 
högre felpoäng jämfört med en nyare stolpe och en stolpe med mycket ytröta har getts 
en hög felpoäng. 

Dock kan det nämnas att en äldre stolpe ibland kan stå betydligt längre i ledningsnäten 
än en av nyare årtal, beroende på vilken impregneringsmetod som har använts (gamla 
stolpar innehåller oftast mer giftiga ämnen än nyare och är därmed mindre rötbenägna). 
Många faktorer påverkar en trästolpes livslängd och förutom impregneringsmetoden så 
påverkas stolparna av omgivningsmiljön och även markslaget som de är nedgrävda i. 
För en djupare analys av och statistik för impregneringsmetodens inverkan på rötskador 
på kraftledningsstolpar hänvisas till ett examensarbete utfört av Anna Aronsson [5]. 

7.4 EBR kostnadskatalog 
EBR kostnadskataloger [6] är framtagna av Svensk Energi som ett instrument för att 
kunna beräkna kostnader och produktionstider för att utföra underhållsåtgärder. 

Samtliga felkoder som kan förekomma vid en besiktning har gåtts igenom för att hitta 
en jämförbar EBR-kod för att på så sätt kunna fastställa tidsåtgången för att utföra 
underhållsarbetet. Den framtagna tid som krävs för att utföra åtgärderna har sedan i 
verktygsmallen multiplicerats med en timkostnad. 

Även det material som krävs för att utföra åtgärderna har kostnadssatts, dels genom 
framtagning av artikelnummer för det material som krävs för varje åtgärd och dels 
genom erfarna kollegor på Vattenfall. 

Verktyget har utarbetats så att timkostnader och tidsåtgång lätt kan ändras och därmed 
automatiskt uppdatera mallen. Kostnaderna för arbete och material adderas därefter och 
en kostnad för att utföra arbetet kan därmed ges i verktyget. 

7.5 Verktygets funktioner 
Det från SIB framtagna rapportdokumentet kopieras in i verktygsmallen, där det 
beräknas. De formler som är framtagna i mallen söker upp data i rapportdokumentet 
som har villkor enligt punkt 6.2, jämför dessa med statusbedömningen enligt punkt 6.3 
samt med tid- och materialkostnaderna enligt punkt 6.4. Resultatet, som automatiskt ges 
via verktygsmallen, fastställer ledningens status samt kostnaderna för att utföra 
underhållsåtgärder. För att visuellt få en snabb överblick av status och kostnad färgas de 
celler som får en hög felpoäng och en hög underhållskostnad. 

Det finns även makron och funktioner inlagda i verktyget för att fylla på formler och för 
att kunna få statistik, pivottabeller och sorteringsmöjligheter. Formlerna som har 
använts är standardformler i Excel som jag via inspelade makron har kopplat till 
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knappar som är inlagda i verktyget. Knapparna har samma utseende för låg- och 
högspänning men de har programmerats olika för de två spänningsnivåerna på grund av 
olika littrering. Programmeringen har utförts i Visual Basic som är ett underliggande 
program till Excel. 

7.5.1 Excelformler 

Nedanstående formel bestämmer statusen för underhållsområdet. 

=OM(ÄRTEXT($I4);(((LETARAD($F:$F;Koder!$M:$N;2;FALSKT))+(OM($G:$G="
";30;OM($G:$G<=1945;70;OM($G:$G<=1955;50;OM($G:$G<=1965;40;OM($G:$G<
=1975;30;OM($G:$G<=1979;25;OM($G:$G>=1980;5))))))))+(OM($H:$H<=0;0;OM($
H:$H<25;5;OM($H:$H<40;10;OM($H:$H<50;15;OM($H:$H<70;20;OM($H:$H<90;2
5;OM($H:$H>=90;40))))))))+((LETARAD($I:$I;Koder!$A:$B;2;FALSKT)*$J4))))) 

Formeln nedan summerar underhållskostnaden. 

=OM(ÄRTEXT($I4);((LETARAD($I:$I;Koder!$A:$I;8;FALSKT))+(LETARAD($I:$I;
Koder!$A:$I;9;FALSKT)))) 

7.5.2 Knappar kopplade till makron 

• ”Autofilter” är en sorteringsfunktion som tillåter kolumnvis sökning av rubriker, 
den låser även fönstret så att det alltid är möjligt att se knappar och rubriker. 

• ”Fyll formler” fyller dokumentet med de formler som beräknar status och 
kostnad för underhållsområdet. 

• ”Skapa tabell” ger en pivottabell som sammanställer underhållsområdets status 
och kostnad i form av en tabell. 

• ”Delsummor på” har olika funktion beroende på vilken spänningsnivå som 
verktyget arbetar med. För lågspänning summeras underhållskostnaden för varje 
nätstation och för högspänning summeras kostnaden för varje linje. 

• ”Delsummor av” stänger av summeringsfunktionen. 

Verktygets utseende efter beräkningar och aktiverade funktioner visas i figur 7 i bilaga 
H. Pivottabell skapad av verktygets makro visas i tabell 1 i bilaga I. 
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8 Resultat och slutsatser 
Genom att kopiera in hela underhållsområdets felstatistik i verktyget och på så sätt 
automatiskt få ett resultat, förenklar beslutsfattandet och därmed förkortas även 
handläggningstiden. Detta verktyg hjälper alltså ingenjören att snabbare lokalisera var 
någonstans i ledningsnätet som underhållsåtgärderna bör sättas in. 

Resultatet från statusbedömningen ger en bra sammanfattning av underhållsområdet och 
ger med detta även en snabb anvisning om var nätet är som sämst. Kostnaden som ges 
av verktyget är dock inga faktiska siffror men det ger en indikation om på vilken nivå 
investeringen hamnar. De exakta kostnaderna erhålls först efter det att en beredning har 
utförts. När investeringsnivån för underhållsområdet har fastställts av verktyget, går det 
därefter att besluta om ärendet skall skickas vidare för reinvestering (nybyggnad) eller 
om underhållsåtgärder skall sättas in. 

8.1 Analys av resultat 
Verktyget är framtaget i Excel då det kräver en del beräkningar för att få det önskade 
resultatet. Men eftersom programmet är relativt lättanvänt har arbetet flutit på bra. Dock 
behövdes det under arbetets gång en del justeringar av formlerna för att programmet 
skulle fungera som jag ville. 

Vid de tester som har utförts visar det sig att verktyget fungerar som avsett. Dock har 
jag upptäckt att felkoderna inte är samstämmiga för alla underhållsområden och att detta 
bör undersökas vidare. 

8.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Arbetet har avgränsats till kabel- och luftledningsnät för spänningar från 0.4 kV upp till 
24 kV (lokalnät). Dock är det vid ett senare skede tänkt att verktyget även skall kunna 
användas vid högre spänningsnivåer (regionnät). 

Vattenfall skall införa samma arbetssätt i hela sin organisation och om verktyget visar 
sig användbart vid testkörning kan det införas i underhållsprocesserna i hela Vattenfall 
Eldistribution. 

En förutsättning för att införa verktyget i hela organisationen är att alla som utför 
besiktningar använder sig av samma felkoder vid dokumentationen i SIB. För att detta 
skall kunna ske måste felkoder och dokumentation i inledningsskedet styras centralt av 
Vattenfall. 

Vidare bör även ett samarbete med SIB´s konstruktörer ske för att om möjligt kunna 
införa verktyget direkt i SIB. 
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B Huvudmeny SIB 

 
Figur 1 SIB huvudmeny för stolpbesiktning och jordtagsmätning. 
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C Stolpbesiktningsprotokoll SIB 

Figur 2 Besiktningsprotokoll 
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D Villkorsmeny SIB 

 
Figur 3 SIB villkorsmeny 
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E Meny matriser 

 
Figur 4 SIB matriser 
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F Resultat av matriser 

 
Figur 5 SIB Matrisresultat 
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G Rapportdokument från SIB 

Figur 6 Rapportdokument 
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H Verktyget 

Figur 7 Verktygets utseende 
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I Pivottabell 

Tabell 1 Pivottabell skapad ur verktyget 

    Grupp       
Station Data GR1 GR2 GR3 Totalt 
7266 KÄRR Medel av Status   107  107
  Summa av Kostnad kr   12600 12600
7267 BOLLUNGSÅSEN Medel av Status 54 54 114 69
  Summa av Kostnad kr 534 1068 534 2136
7268 BOLLERUD Medel av Status 67 74  69
  Summa av Kostnad kr 7432 213 7645
7273 GULLHOLMEN Medel av Status 81 91  84
  Summa av Kostnad kr 19633 9406 29039
7284 SNAPPAN Medel av Status 58 70  61
  Summa av Kostnad kr 4050 2210 6260
7285 RIDDARMYREN Medel av Status 105 53  95
  Summa av Kostnad kr 36758 2807 39565
Totalt Medel av Status   83 78 114 82
Totalt Summa av Kostnad kr 68407 28304 534 97245
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Underhållsverktyg 
Detta verktyg har framtagits för att underlätta vid status- och åtgärdsbedömning av 
lokalnät (0,4–24 kV). 

Verktyget skall användas efter det att besiktningen är utförd och besiktningsunderlaget 
är inlämnat till Vattenfall Eldistribution. 

Denna manual behandlar endast hur villkor och matriser skall utföras för att få ett 
resultat som kan användas för att få en statusbedömning av underhållsområdena, för 
övriga frågor om SIB hänvisas till manualen som ligger i SIBmappen under Startmenyn 
på Pc:n. 
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1 Besiktningsprogrammet SIB 
Verktyget använder sig av de data som finns inlagt i SIB i form av 
stolpbesiktningsprotokoll, felkoder och besiktningsanmärkningar. 

Börja med att öppna programmet SIBbes04 och ladda ner det aktuella 
underhållsområdets data via fliken Arkiv, Backup och Standard. 

1.1 Ställa villkor 
Under menyn Arkiv finns underrubriken Villkor – Statistik där villkoren för att 
använda verktyget skall ställas. 

För att få fram rätt underhållsområde väljs villkoret Fördelningsnät under fliken 
Fältnamn, Operator skall vara ett likhetstecken och under fliken Startvärde väljs 
därefter önskat underhållsområde. 

I verktyget finns två blad för olika spänningsnivå, ett för hög- och ett för lågspänning. 
Därför skall Spänning väljas som villkor under Fältnamn. Operator skall då vara 
mellan. För att erhålla lågspänning väljs Startvärde 0 och Stoppvärde 1, för att få 
högspänning väljs Startvärde 1 och Stoppvärde 15. 

För att undvika dubbletter i utskriften sorteras teleledningar bort genom att i Fältnamn 
ställa villkoret Ledning (typ). Startvärde väljs till AKKD 4*10 och Stoppvärde väljs 
till KABEL 3*50. 

Dessa val görs genom att vänsterkicka i respektive ruta och sedan använda 
rullningslisterna, det går att skriva in manuellt men risken för felstavning är då stor. 

Efter dessa inmatningar klicka på knappen Ställ villkor. Ett exempel på en ifylld 
villkorsmeny visas i figur 1.1. 
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Figur 1.1 SIB villkorsmeny 
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2 Utforma matrisen 
I SIB går det, med ledning av fältnamn, att ställa upp en matris. För att få ett enkelt och 
lättfattligt utfall av verktyget måste matrisen i SIB utformas enligt de kriterier som 
ligger till grund för verktyget. Matrisen söker i SIB-databasen efter de kriterier som 
väljs och den erhållna listan kan därefter fås som en Excel-lista. Matrisen utformas på 
fliken Skapa matris som ligger i samma undermeny som villkorsmenyn i föregående 
avsnitt. 

2.1 Skapa en matris 
Genom att dubbelklicka på raderna i rutan Fält skapas en matris. Varje valt fältnamn 
placeras i matrisen i den ordning som de blir inmatade. Om fältnamnen hamnar i fel 
ordning går det att ”dra” fältnamnen i matrisen för att rätta till felet. Det är viktigt att 
fältnamnen läggs in i matrisen i rätt ordning, annars fungerar inte verktyget som avsett. 
Om fel fältnamn har matats in kan det tas bort genom att markera en cell under 
fältnamnet i matrisen och trycka på Delete. 

Vid utformningen av matrisen väljs fältnamnen i denna ordningsföljd: 

1. Station – littera för 10/0.4 kV stationen. 

2. Linje – littera för huvudledningen. 

3. Stolpnr del 2 – littera för ledningens avgrening från huvudledningen. 

4. Stolpnr del 1 – stolpens nummer. 

5. Ledning (typ) – exempelvis ALUS 4*50. 

6. Impr. årtal– årtal då stolpen impregnerades. 

7. Ytröta – rötskador på trästolpar mätt i mm. 

8. Felkod – exempelvis S502. 

9. Åtg.grad – numreras 1 till 3. Grad 3 är ”viktigast” att åtgärda. 

10. Felbenämning – felkoden utskriven som text. 

Om så önskas kan matrisen snyggas till genom att bredda kolumnerna så att all text kan 
utläsas vid utskrifter. 

2.2 Spara matris 
När alla val är gjorda, klicka på knappen Spara mall och välj ett lämpligt namn. 
Sparade mallar visas sedan i rutan Färdiga mallar och för att aktivera dessa 
dubbelklickas på önskat namn. 
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2.3Beräkna matris 
För att skapa en matris kryssa för rutan Undertryck dubbletter och klicka sedan på 
knappen Skapa matris. Resultatet av matrisen kan ses under fliken Resultat, där kan 
även förhandsgranskningar, inställningar och utskrifter göras om så önskas. 

Hur matrisen skall utformas visas i figur 2.1 och den färdigberäknade matrisen visas i 
figur 2.2. 

 

Figur 2.1 SIB matrisens utformning 
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Figur 2.2 Resultat matriser 

I menyn ovan kan inställningar och förhandsgranskningar göras genom att klicka på 
respektive knapp. 
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3 Matrisen överfört till Excel 
För att få ett resultat som kan bearbetas av verktyget måste matrisen föras över till 
Excel. 

För att föra över resultatet av den beräknade matrisen tryck på knappen Till Excel som 
finns på resultatmenyn. 

Matrisen kommer då automatiskt att konverteras till Excel-format i form av ett 
Rapportdokument. Hur rapportdokumentet skall se ut illustreras i figur 3.1 nedan. 

 

 
Figur 3.1 Rapportdokument 
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4 Verktyget 
Efter det att rapportdokumentet är skapat skall det beräknas i underhållsverktyget. Detta 
sker genom att kopiera rapportdokumentet och klistra in det i verktyget. 

4.1 Från Rapportdokument till Underhållsverktyget 
För att använda verktyget gör följande: 

1. Öppna Excel-filen som innehåller verktyget, aktivera makron och välj flik för 
lämplig spänningsnivå, LSP är lågspänning och HSP är högspänning. 

2. Markera och kopiera all text i Rapportdokumentet utom raderna 1,2 och 3. 

3. Gå till Verktyget, markera cell B4 och välj klistra in. 

Efter det att rapportdokumentet är inklistrat i verktyget skall verktyget ha ett utseende 
som visas i figur 4.1 nedan. 

 
Figur 4.1 Verktyget 

Spara sedan arbetsboken under ett annat namn (lämpligen underhållsområdets). 

 10 



 Verktyg för användning i Vattenfall Eldistributions underhållsprocess 
 

4.2 Formler och tabeller 
Genom att använda de färdiginspelade makron som finns i verktyget kan tabeller och 
sorteringsmöjligheter skapas. 

• För att göra en automatisk beräkning över underhållsområdets status och 
kostnaderna för att åtgärda felen, klicka på knappen Fyll formler. 

• För att få en sammanställning i tabellform, klicka på Skapa tabell. En 
pivottabell skapas då på ett nytt blad i arbetsboken. 

• För att beräkna underhållskostnaden per station, klicka på Delsummor på. 
Stäng av funktionen genom ett klick på Delsummor av. 

• För sortering av tabellen klicka på Autofilter. 

Genom att klicka på Fyll formler beräknas status och underhållskostnad för varje 
felkod. Statusen visas i kolumn L och ju alvarligare felet är ju högre siffra anges för 
statusen. Kostnaden för underhållsåtgärder visas i kolumn M. 

Dessutom färgas cellerna mörkare efter ökad statusgrad och ökande underhållskostnad. 

För att få en enkel sammanställning över status och kostnad för underhållsåtgärderna 
skapas en pivottabell som är sorterad ner till gruppnivå. 

Verktygets utseende efter aktiverade formler visas i figur 4.2. Pivottabellens utseende 
visas i tabell 4.1. 

 

 
Figur 4.2 Verktyget efter beräkningar 

 
 
 

 11 



 Verktyg för användning i Vattenfall Eldistributions underhållsprocess 
 

 
Tabell 4.1 Pivottabell 

    Grupp       
Station Data GR1 GR2 GR3 Totalt
7266 KÄRR Medel av Status   107  107
  Summa av Kostnad kr  12600 12600
7267 BOLLUNGSÅSEN Medel av Status 54 54 114 69
  Summa av Kostnad kr 534 1068 534 2136
7268 BOLLERUD Medel av Status 67 74  69
  Summa av Kostnad kr 7432 213 7645
7273 GULLHOLMEN Medel av Status 81 91  84
  Summa av Kostnad kr 19633 9406 29039
7284 SNAPPAN Medel av Status 58 70  61
  Summa av Kostnad kr 4050 2210 6260
7285 RIDDARMYREN Medel av Status 105 53  95
  Summa av Kostnad kr 36758 2807 39565
Totalt Medel av Status   83 78 114 82
Totalt Summa av Kostnad kr 68407 28304 53497245
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