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EXAMENSARBETE 
 
 

Sammanställning av underhållsrutiner 
Elunderhåll på pappersbruk 

 
 

Sammanfattning 

Industrin och framförallt processindustri som har stora kostnader förenade med stopp i 
processen, kräver ett systematiskt och väl fungerande underhåll. Underhållet behövs för att 
hålla en hög tillgänglighet på maskiner vilket ger låga förluster i form av uteblivna intäkter. En 
mycket viktig del för att uppnå detta är dokumentationen av anläggningen i form av rutiner och 
kontroller samt protokoll från utförda mätningar. 

Denna rapport beskriver hur man kan organisera dokumentationen samt visar hur ett verktyg 
för sökning kan se ut. Verktyget som presenteras är ett första utkast och har därför tagits fram 
i form av ett Excel-makro. Det färdigutvecklade verktyget kommer troligtvis att bygga på 
annan databas samt presenteras i Web-miljö. 

Rapporten är inriktad mot elunderhåll på ett pappersbruk, men grundupplägget är applicerbart 
på andra områden som t.ex. projektering, andra kategorier som t.ex. mekanik samt för andra 
typer av industrier. 
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DISSERTATION 
 
 

Organisation of maintenance documentation 
Electrical maintenance on a paper mill 

 
 

Abstract 

Industries, and processing industry in particular, that incur extra expenses associated with 
interruptions in production, require systematic and effective maintenance. The maintenance 
results in good reliability and high levels of available machinery combined with lower levels of 
lost income. A very important part in attaining high levels of machine availability is correct 
factory documentation, for example routines, checkups and notes from performed 
measurements. 

This report describes how to organise this documentation and shows a way of searching for 
and presenting this information. The tool is a demonstration program and is therefore a simple 
Excel-macro. The tool that will be developed will probably be based upon another database 
and will be presented in Web environment. 

This report shows how to organise the documentation for electrical maintenance in a paper 
mill, but it is also applicable in other areas such as project documentation and mechanical 
maintenance. It is also applicable in other types of companies as well. 
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Symbolförteckning 
UH Underhåll. 

UH-system Administrativt datorbaserat system med databas för 
anläggningsregister, reservdelsförråd, timredovisning m.m. 

FU Förebyggande underhåll. 

ADM Administrativ. 

MEK Mekanik, mekanisk avdelning. 

Backup Kopia på programfil för t.ex. PLC. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Billerud AB, Gruvöns bruk är ett integrerat massa och pappersbruk beläget vid Vänern. 
Årligen produceras ca 600 000 ton färdig produkt. Då driften är kontinuerlig, d.v.s. går dygnet 
runt alla dagar i veckan ställs stora krav på förebyggande underhåll och dokumentation av 
utförda kontroller och åtgärder. I ledningssystemet för Teknik [1] finns beskrivet hur 
dokumentering ska ske, se utdrag nedan. 

”Målsättningen är att oavsett var i verksamheten man befinner sig och vilken del av 
ledningssystemet som man berörs av ska det vara lätt att hitta den dokumentation som är 
tillämplig. Det innebär att systemstrukturen är i stort sett likadan för varje del av 
verksamheten.” 

Vidare under rubriken ”Arbetsbeskrivning projektverksamhet” kan man läsa hur detta 
uppfylls, se nedan. 

”Brukets krav på tillgänglighet och kvalitet på maskiner, anläggning, system m.m. ligger 
tillgrund för de instruktioner som återfinns i Projekthandboken ADM, Projektstandard MEK 
och Projektstandard EL. Samtliga rutiner och instruktioner för styrning av projekt återfinns i 
Projekthandboken. Dessa specifikationer samt rutiner förvaras hos respektive projektledare. 
Instruktionerna innehåller dessutom de förordningar samt säkerhets och miljöparametrarna 
som berör projektverksamheten på bruket. Styrning sker genom Projekthandboken ADM, 
Projektstandard MEK samt Projektstandard EL.” 

Till sist återfinnes under rubriken ”Arbetsbeskrivning Underhåll” hur dokumentation är tänkt att 
fungera, se nedan. 

”Till grund för Tekniks rutiner och instruktioner ligger brukets säkerhets-, miljö-, 
tillgänglighets-, och kvalitetskrav på maskiner, anläggning, system m.m. Dessa rutiner och 
instruktioner förvaras i UH-systemet, maskinregistret eller på berörda arbetsplatser.” 

Problemet är att rutiner och instruktioner inte kan lagras i det underhållssystem som finns idag. 
Alla rutiner och instruktioner förvaras följaktligen på berörda arbetsplatser. Detta är inte 
tillfredsställande då ingen allmän spridning av informationen är möjlig mer än som enstaka 
utskick. Ingenting reglerar hur en uppdatering av instruktioner sker och vad som är giltigt och 
vem som är ansvarig för regler och instruktioner. Om personen på berörd arbetsplats är 
frånvarande får man vänta tills denna person återkommer. En annan aspekt är att ingen kan 
lämna förslag på förbättringar av regler och rutiner då marginell spridning sker. Sårbarhet 
föreligger också då regler och instruktioner m.m. är synonymt med en viss person. Om denna 
person slutar eller övergår till annan tjänst försvinner mycket samtidigt som en efterträdare får 
ett jättearbete att ta reda på självklarheter. 
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att komplettera dokumentationsstandarderna på el-sidan för projekt 
med en underhållshandbok. Denna ska ha liknande struktur som Projektstandarden och 
uppdateras enligt samma regler för att hållas levande. Den ska även finnas tillgänglig på ELIA 
(El, Instrument och Automation) avdelningens hemsida på intranätet, så att Produktionsservice 
avdelningar m.fl. kan nå informationen. I denna underhållshandbok ska allt som rör 
underhållsrutiner samlas som t.ex. förteckningar över var provningsprotokoll från ronder och 
revisioner förvaras och rutiner för detta, förteckningar över transformatorer samt driv och PLC 
system, vart programbackuper förvaras och rutiner för detta handhavande etc. Andra 
användningsområden är periodisk kontroll av verktyg (isolation) och jordningsdon, hur denna 
kontroll ska utföras samt länk till provningsprotokollen, snabbguider (lathundar) för 
handhavande av styrsystem, regler och rutiner för Arbete med spänning samt organisationen 
på Gruvön, vilka verktyg som ska användas etc. Detta ökar kvaliteten då regler och 
instruktioner är tillgängligt för alla samt ger förbättrade rutiner då fler kan lämna 
synpunkter/förslag på förbättringar. Vid kvalitetsrevisioner finner man aktuell dokumentation 
även om ansvarig person inte är närvarande. Detta är helt i enlighet med Gruvöns 
ledningssystem då det innebär att systemstrukturen är i stort sett likadan för varje del av 
verksamheten samt är nåbar var på Gruvön man än befinner sig. 

1.3 Mål 

Målet är att skapa en Underhållshandbok med lika struktur som Projekektstandarden. Där 
ska regler, instruktioner och förteckningar mm samlas samt distribueras elektroniskt via ELIAs 
hemsida. Underhållshandboken ska fungera som en länk till all underhållsdokumentation. Om 
dokumentationen inte nås direkt ska det finnas en elektronisk länk eller hänvisning till 
dokumentarkiv. Detta ska i sin tur förenkla det dagliga arbetet vid dokumentationssökning då 
man snabbt hittar aktuell information, protokoll etc. 

1.4 Avgränsningar 

Underhållshandbok tas fram enbart för elunderhåll och rutiner kring detta. Omarbetning av 
Projektstandard ELI mot en Projekthandbok ELI med upplägg enligt SSG matris pågår, vilket 
innebär att handböckerna tas fram/omarbetas parallellt med samma struktur. Förslag på 
innehåll tas fram men dokumentation som inte finns framtagen kompletteras av 
områdesansvarig. Då inte en slutgiltig version av det digitala hjälpmedlet finns framtaget, så 
samlas regler, instruktioner och förteckningar för att i ett senare skede distribueras elektroniskt 
via ELIAs hemsida 
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2 Uppbyggnad av SSG dokumentstruktur 

2.1 SSG Teknik AB 

SSG är svensk skogsindustris anläggningstekniska samarbetsorgan [2] med uppgift att främja 
standardisering och utveckling av process- och anläggningsteknik, jämte därmed förenlig 
verksamhet. Företaget är helägt av Skogsindustrierna. Arbetet inom SSG resulterar konkret i: 

• SSG utarbetar anläggningstekniska standarder och anvisningar för huvudsaklig 
användning i processindustriell verksamhet, s.k. SSG-standard. 

• SSG utvecklar och underhåller en produktdatabas med förbruknings och 
reservdelsartiklar, även kallad SKC-databasen. 

Kommittén för elfrågor ansvarar för standardisering och utredningsarbetet inom 
teknikområdet. För genomförande av olika projekt/ärenden utses projektgrupper 
sammansatta av personer från medlemsföretagen. 

Dokumentationen på elområdet omfattar bland annat följande: 

• Transformatorer, kablar, motorer, instrument, kontaktpressning. 

• Kraftförsörjning och distribution. 

• Miljö och byggnadstekniska anvisningar. 

• Belysning. 

• Dokumentationsanvisningar. 

• Utcheckning och idrifttagning. 

• Styrsystem - Intelligenta funktionsutrustningar. 

• Symboler - ID-system. 

• Montage och jordningsanvisningar. 

• Tekniska leveransbestämmelser. 

• Elsäkerhetsanvisningar. 

2.2 Förutsättningar 

SSG har tagit fram ett förslag på hur man på ett strukturerat och välordnat sätt kan bygga upp 
sin företagsinterna anläggningsstandard med såväl SSG-standarder som interna standarder 
inom el och instrument/styrområdet [3]. Denna mall kan även ligga till grund för andra 
teknikområden. Huvudtanken med denna strukturuppbyggnad som redovisas är att man på ett 
enklare och snabbare sätt ur den totala dokumentationen, skall kunna ta fram de tekniska 
kravspecifikationer som är aktuella för det speciella ändamålet. Det ska därför inte vara 
nödvändigt att sända ut stora delar av sin anläggningsstandard för att fråga på ett delavsnitt. 
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Vid förfrågan, t ex på ställverk bör det enligt denna struktur vara tillräckligt med informationen 
under flik 3. 

En anläggningsstandard innehåller mycket information varför strukturering av innehållet är 
nödvändig. Har man vid framtagandet av denna en genomtänkt dokumentstruktur, kan man i 
många fall systematisera innehållet så att man får så få dokument som möjligt under 
anläggningstypen Allmänt. Detta underlättar sökandet av information. Normalt samlar man 
information från ett visst ärende i en pärm, och använder sig av ett rubrikregister för att 
underindela dokumenten. 

2.3 Matris 

Dokumentstrukturen är upplagd som en tvådimensionell matris, se bilaga 6.1. Raderna är 
indelade i naturligt förekommande anläggningstyper eller ämnesområden och kolumnerna är 
indelade i olika dokumenttyper. Under Allmänt lägger man in dokument som kan höra till flera 
av ämnesrubrikerna och under Övrigt sådant som inte hör till någon av ämnesrubrikerna men 
hör till huvudrubriken. Finns behov kan dokumentstrukturen utökas med ytterligare 
dimensioner (underrubriker).  

Nedanstående lista ger exempel på vad som kan ingå under respektive anläggningstyp. 

1. Allmänt 
Under Allmänt lägger man in dokument som behandlar flera anläggningstyper, t.ex. 
Spänningssystem. Även anvisningar om direktiven (CE, EMC, LVD, Maskin) läggs också i 
förekommande fall in under Allmänt 

2. Transformatorer 
Mottagnings, distributions och belysningstransformatorer. 

3. Ställverk 
Högspänning, mellanspänning, lågspänning, jordfelsövervakning. 

4. Kraftelektronik 
Frekvensomriktare/strömriktare, mjukstarter. 

5. Manöverspänningssystem 
Växelström (AC), likström (DC), UPS. 

6. Eldrifter 
Motorer, generatorer, elkretsar. 

7. Styr- och reglerkretsar 
Ventiler, givare, vakter etc. 

8. Styrsystem 
PLC, DCS, PC (datorer). 

9. Korskoppling 
Skåp, stativ, lådor, paneler. 
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10. Kanalisation 
Kabelstegar, kabelrännor, brandtätningar, genomföringar. 

11. Kablar 
Kraft, installations, styr, maskin, signal, optofiber, värmekabel. 

12. Jordlinenät 
Anläggningsjordning, åskskyddsjordning. 

13. Nätverk 
Datakommunikation, optofiberteknik m.m. 

14. Kommunikationsutrustning 
Radio, ITV, ljud, telefon, passage och tidredovisning. 

15. Larmsystem 
Allmänna larm, brand m.m. 

16. Hydraulik 

17. Pneumatik 

18. Byggnader 
Driftrum, styrsystemrum, kontrollrum, transformatorutrymme, kulvertar. 

19. Belysning och reparationskraft 
Permanenta anläggningar, tillfälliga anläggningar. 

20. Klimatanläggningar 
Luftbehandling, kylmaskiner. 

21. Lyftinrättningar 
Hissar, traverser/telfrar/portalkranar, portar, grindar. 

22. Maskinleverantörsbunden utrustning 

30. Övrigt 
Under Övrigt lägger man in dokument som inte tillhör någon av ovanstående anläggningstyper. 

2.4 Excel-makro 

Möjligheterna att nyttja digitaltekniken för olika former av sammankopplingar av 
dokumentation har möjliggjort digital länkning mellan företagsintern standard och SSG-
dokument. En demoversion av SSG Navigator har tagits fram i form av ett Excel-makro. 
Detta program presenterar dokumentationen man vill visa, sorterat enligt matrisen som 
beskrivs under 2.3. Filerna som innehåller dokumentationen samlas i en katalog som länkas till 
Navigatorn. En fil kan länkas till flera olika rubriker och behöver därför inte dubbleras vid 
överensstämmelse med flera. Man kan även blanda/komplettera med dokument från olika 
standarder. 
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3 Uppbyggnad av Gruvöns dokumentstruktur el 

3.1 Projekthandbok 

För att styra projekt att få samma struktur beträffande dokumentation, materiel, installation 
etc., har Gruvön tagit fram en standard. Detta är nödvändigt för att felsökning i drifttagen 
anläggning ska gå snabbt samt att undvika personskador. Man uppnår detta genom att 
underhållspersonal känner igen sig samt tolkar dokumentationen rätt vilket minskar stopptider i 
processen och farliga feltolkningar undviks. Standarden styr även att rätt materiel används och 
monteras riktigt för att en hög tillgänglighet och servicevänlighet ska uppnås. På Gruvön finns 
en Projekthandbok ADM som styr hur projekt ska drivas. Denna är gemensam för all 
projektering, el mekanik, bygg, och beskriver upphandling, projektledning etc. För el och 
instrumentprojektering finns därunder en Projektstandard ELI. Denna beskriver mer specifikt 
hur anläggningar ska byggas beträffande el och instrument. Motsvarande finns även för 
mekanisk projektering. Projektstandarden byter inom kort namn till Projekthandbok ELI för 
att knyta an mot Projekthandbok ADM och få enhetligare struktur, vilket är helt i linje med 
ledningssystemet. Inom Billerudkoncernen har ett beslut fattats för samtliga bruk, att alla ska 
omarbeta sina anläggningsstandarder enligt SSG matrisen. Detta för att enklare kunna jämföra 
standarder mellan bruken, men även mot SSG. Ett arbete pågår därför för att strukturera om 
projekthandboken ELI till att passa i matrisen. Målet är att få en gemensam standard som så 
långt som möjligt är baserad på SSG med tillägg för de olika bruken istället för som nu då helt 
egna standarder upprätthålls. 

3.2 Underhållshandbok 

För att strukturera upp underhållsdokumentationen pågår arbete med att ta fram en 
underhållshandbok. Detta sker parallellt med omarbetningen av projekthandboken. Ett 
gemensamt verktyg användes och tanken är att struktur, utseende, rubriker o.s.v. ska vara lika 
för att man snabbt ska känna igen sig samt kunna hoppa mellan anläggning och 
underhållsdokumentation och finna samma saker. Detta ger en enhetligare struktur på Gruvöns 
dokumentation vilket är helt i linje med ledningssystemet. Skillnaden mot Projekthandboken är 
att den handboken är pärmbaserad och läggs ut på nätverket via CD, d.v.s. 
originaldokumentationen är en pappersupplaga. Underhållshandboken är tänkt att vara tvärt 
om, d.v.s. databasen är original och om någon vill ha papperskopia så skrivs denna ut från 
databasen. Fördelarna är snabbare uppdateringar och enklare distribution samt att alla nås av 
uppdateringen samtidigt. Demoversionen av datorverktyget för handböckerna är ännu inte 
färdigutvecklat men slutresultatet kommer troligtvis att likna nedanstående, se figur 3.1. 



 Sammanställning av underhållsrutiner 
 

 - 7 - 

Figur 3.1 Tänkt utseende på SSG Navigator 

Vad underhållshandboken bör innehålla har framtagits som rubriker, se bilaga 6.2, och i de fall 
dokumentfiler saknas, arbetas dessa fram av områdesansvarig. När grunden är lagd kan 
kompletteringar och justeringar ske. Detta är bra för att handboken ska hållas levande och 
kontinuerligt förbättras. 
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4 Systemdokumentation 

4.1 Installation av SSG Navigator demo 

Eftersom denna demoversion av SSG Navigator är beroende av länkar måste anvisningarna 
nedan följas för att installationen skall fungera. Installationen förutsätter även att Office 2000 
finns installerat på aktuell dator, Excel2000 samt Word2000 måste finnas liksom Acrobat 
Reader version 3 eller senare. 

Katalogen <SSG_Navigator_UH> kopieras från CD skivan <020207_0950> till datorns D 
partition, d.v.s. direkt under D:\ på datorn. Denna katalog innehåller underkatalogerna 
<Dokumentations filer> <FU filer> <UH filer> <Övrigt> samt Excel filen <Program> som är 
själva programmet, se figur 4.1 nedan. 

 

Figur 4.1 Installation av SSG Navigator 

4.2 Användning av SSG Navigator 

4.2.1 Skapa genväg 

Innan man startat SSG Navigator bör man göra en genväg till Excel-makrot med ett 
snabbkommando. Detta görs enklast med hjälp av ytterligare ett makro. 

Starta Excel och gå in i verktygsfältet under ”verktyg” och välj ”makro” och därefter ”spela in 
nytt makro”. Döp makrot och välj en kombination av ”Ctrl” tangenten och valfri bokstav, som 
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sedan blir snabbkommando för att starta Navigatorn. Makrot ska vara tillgängligt när man 
startat Excel så det ska sparas i Arbetsboken ”Egna makron”. 

Makrot spelas in som följer. Öppna Navigator programmet genom att dubbelklicka på filen 
”Program” under ”D:\”. I verktygsfältet under ”verktyg” väljs ”makro” och därefter ”visa 
form”. Underhållshandboken skall nu visas på skärmen och inspelningen av makrot avslutas. 
Stäng därefter ner underhållshandboken med krysset längst upp i högra hörnet och stäng 
Excel. 

4.2.2 Start av Navigator 

Öppna Excel och använd snabbkommandot som valdes i momentet ovan. Navigatorn skall då 
starta och se ut som figur 4.2 nedan. 

 

Figur 4.2 Val av anläggningstyp 

I bilden ovan ser vi tre boxar. I den första ses alla anläggningstyper och om man väljer en typ i 
box nummer ett visas i box nummer två de dokumenttyper som finns knutna till denna 
anläggningstyp, se figur 4.3 nedan. 



 Sammanställning av underhållsrutiner 
 

 - 10 - 

Figur 4.3 Val av dokumenttyp 

Väljer man därefter en dokumenttyp kommer de dokument som finns relaterade till 
dokumenttypen att visas i box nummer tre, se figur 4.4 nedan. 

 

Figur 4.4 Val av dokument 

Vid dubbelklickning på valt dokument öppnas detta via en länk i Excel makrot. I denna 
demoversion finns en bugg vilket innebär att dokumentet måste öppnas två gånger innan 



 Sammanställning av underhållsrutiner 
 

 - 11 - 

visning sker. I dokumenten kan sedan länkning vidare till andra kataloger/filer göras, se figur 
4.5 nedan. 

 

Figur 4.5 Öppnat dokument 

4.3 Tillägg av dokument i systemet 

Då programmet bygger på ett Excel-makro är celler i Excel-bladen länkade för visning i 
Navigatorn samt även länkade kopplingar för öppnande av dokument. Om man stänger 
Navigatorn med krysset i översta högra hörnet kommer man till ett blad i boken. Detta blad är 
ett grundblad där man skriver in sökvägen till den katalog där samtliga filer ska finnas för att 
kunna visas, se figur 4.6 nedan. 
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Figur 4.6 Sökväg till filer 

Flikarna längst ned anger de olika anläggningstyperna, ett blad för varje typ, och har all 
information om dokumenten som ska visas. På varje blad finns nio kolumner, ett till nio, som 
representerar de olika dokumenttyperna. Därefter ytterligare nio kolumner där filnamnen på 
dokumenten som ska öppnas skrivs in, se figur 4.7 nedan. 

 

Figur 4.7 Excel databasen 
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Ponera att vi har ett dokument för kontrollerade ställverksskenor. Vi kallar dokumentet 
”Kollade skenor” och filen kallar vi ”Kollade skenor.pdf”. Eftersom det är frågan om ställverk 
väljs anläggningstypen 03 enligt figur 4.7. Då dokumentet hör till typen dokumentation tittar vi 
närmare på kolumn 03 (kolumn D). Första lediga cellen i denna kolumn är på rad 14. Här 
skriver vi in den text vi vill ska visas på dokumentet, i vårt fall ”Kollade skenor”. För att länka 
till filen skriver vi in filnamnet på samma rad men under kolumn Ref:.03 (M). För att filen ska 
kunna visas ska den läggas till i katalogen som sökvägen pekar mot, se figur 4.6. Nedan syns 
tillägget i Excel-bladet, figur 4.8, och resultatet, figur 4.9. 

 

Figur 4.8 Tillägg i databas 
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Figur 4.9 Resultat av tillagt dokument 

4.4 Systemändringar 

Databasen är för nuvarande gjord med Excel för att förenkla utvecklingsarbetet. Då 
programmet är ett Excel makro, utföres ändringar enklast med hjälp av Visual Basic Editor. 

5 Fortsatt arbete 

5.1 Fortsatt arbete på Gruvön 

Det fortsatta arbetet på Gruvön kommer att inrikta sig på att komplettera och utveckla 
dokumenten i Underhållshanboken. Idag saknas många dokument och diskussioner om vad 
som ska finnas i olika system kommer att resultera i ändringar.  Excel-makrot kommer även att 
läggas ut på Gruvöns intranät för att kunna nås av berörda, dels för kompletteringar och dels 
för synpunkter på förbättringar. Ingen energi kommer att läggas på  förbättring av makrot då 
detta inte är den slutgiltiga lösningen. 

5.2 Fortsatt arbete SSG 

Arbetet med att ta fram ett Web-baserat verktyg verkar vara lågprioriterat av SSG. Vi har 
väntat på ett verktyg som utlovades under hösten 2001 men som fortfarande inte kommit för 
remissyttrande.  
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7 Bilagor 

7.1 Dokumentstruktur el/instrument. 
Utdrag ur rapport SSG 4902. 

7.2 Underhållshandbok, Förslag på innehåll initialt. 

7.2.1 Anläggningstyp 01. Allmänt 

7.2.2 Anläggningstyp 02. Transformatorer 

7.2.3 Anläggningstyp 03. Ställverk 

7.2.4 Anläggningstyp 04. Kraftelektronik 

7.2.5 Anläggningstyp 05. Manöverspänningssystem 

7.2.6 Anläggningstyp 06. Eldrifter 

7.2.7 Anläggningstyp 08. Styrsystem 

7.2.8 Anläggningstyp 12.Jordlinenät 

7.2.9 Anläggningstyp 18.Byggnader 

7.2.10 Anläggningstyp 19.Belysning och reparationskraft 
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7.2.1 Anläggningstyp 01. Allmänt 
Dokumenttyp 01 
*Arbete med spänning 
*Bryt-lås-varna 
*EMC 
*Entreprenörer 
*Inköp 
*Maskinsäkerhet 
*Säkerhetsföreskrifter 
 

Dokumenttyp 02 
*Inköp 
 

Dokumenttyp 03 
*AMS-verktyg, förteckning 
*Delegeringslista, förteckning 
*Elarbetsansvariga, förteckning 
*Mätinstrument, förteckning 
*Tillfälliga dokumentationsändringar 
*Överkopplingar/förreglingar 
 

Dokumenttyp 05 
*Skyddsutrustning 
*Verktyg 
 

Dokumenttyp 07 
*Idrifttagning, UH-rutiner (kontroll före) 
*Isolerade verktyg, UH-rutiner (kontroll) 
*Mätinstrument, UH-rutiner (kalibrering) 
 

7.2.2 Anläggningstyp 02. Transformatorer 
Dokumenttyp 01 
Transformatorer, översikt 
 

Dokumenttyp 02 
*Gasvakt 
*Lindningskopplare 
 

Dokumenttyp 03 
Belysningstransformatorer, förteckning 
Distributionstransformatorer, förteckning 
*Transformatorprov, testprotokoll 
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Dokumenttyp 05 
*Oljor 
*Reservdelar 
*Torkmedel 
 

Dokumenttyp 06 
*Märkning 
 

Dokumenttyp 07 
Transformatorer, UH-rutiner 
 

7.2.3 Anläggningstyp 03. Ställverk 
Dokumenttyp 01 
*HSP, brytning 
HSP, översikt (revisionskrav etc.) 
*LSP, översikt 
*Kondensatorer, översikt 
 

Dokumenttyp 02 
*HSP-brytare HPA 
*HSP-brytare, HKK 
*Ljusbågsvakt 
*Reläskydd SPA 
*Reläskydd REF 
 

Dokumenttyp 03 
*HSP-brytare, förteckning 
HSP-brytare, testprotokoll 
Jordningsdon, testprotokoll 
*Kondensatorer, förteckning 
*Kondensatorer, testprotokoll 
*Ljusbågsvakter, förteckning 
*Ljusbågsvakter, testprotokoll 
*Reläskydd, backup 
*Reläskydd, förteckning 
Reläskydd, snabbguide 
*Reläskydd, testprotokoll 
Microscada, snabbguide 
 

Dokumenttyp 04 
*Förimpedanser 
*Kortslutningseffekter 
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*Reaktiv effektkompensering 
 

Dokumenttyp 05 
*Brytarolja 
*Reservdelar 
 

Dokumenttyp 06 
*Märkning 
*HSP, platsnummersystem 
*LSP, platsnummersystem 
 

Dokumenttyp 07 
*HSP, UH-rutiner 
*HSP brytare, UH-rutiner 
*Jordningsdon, UH-rutiner (kontroll) 
Kondensatorer, UH-rutiner 
*Ljusbågsvakter, UH-rutiner 
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Dokumenttyp 01 
*Frekvensomriktare, översikt 
*Strömriktare, översikt 
 

Dokumenttyp 03 
*Frekvensomriktare, backup 
Frekvensomriktare, förteckning 
*Frekvensomriktare, snabbguide (ABB) 
*Frekvensomriktare, snabbguide (Siemens) 
*Frekvensomriktare, testprotokoll 
Magnetiseringsutrustning, snabbguide 
*Prestandakontroll 
*Strömriktare, backup 
Strömriktare, förteckning 
*Strömriktare, snabbguide (ABB) 
*Strömriktare, snabbguide (Siemens) 
*Strömriktare, testprotokoll 
 

Dokumenttyp 05 
*Reservdelar 
 

Dokumenttyp 06 
*Märkning 
 

Dokumenttyp 07 
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*Frekvensomriktare, UH-rutiner 
*Strömriktare, UH-rutiner 
 

7.2.5 Anläggningstyp 05. Manöverspänningssystem 
Dokumenttyp 01 
Likströmssystem, översikt 
UPS, översikt 
 

Dokumenttyp 02 
*Likriktare 
*UPS Effekta 
*UPS Siemens 
*UPS Powerware 
 

Dokumenttyp 03 
*Batterier, testprotokoll 
UPS, förteckning 
*UPS, testprotokoll 
 

Dokumenttyp 05 
*Batterier 
*Reservdelar 
 

Dokumenttyp 06 
*Märkning 
 

Dokumenttyp 07 
*Batterier, UH-rutiner 
*Likströmssystem, UH-rutiner 
*UPS, UH-rutiner 
 

7.2.6 Anläggningstyp 06. Eldrifter 
Dokumenttyp 01 
*Generatorer, översikt 
*Likströmsmotorer, översikt 
*Växelströmsmotorer, översikt 
 

Dokumenttyp 03 
*Generatorer, testprotokoll 
*Motorer, förteckning 
*Motorer, testprotokoll 
 

Dokumenttyp 05 
*Reservdelar 
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Dokumenttyp 06 
*Märkning 
 

Dokumenttyp 07 
*Generatorer, UH-rutiner 
Likströmsmotorer, UH-rutiner 
Växelströmsmotorer, UH-rutiner 
 

7.2.7 Anläggningstyp 08. Styrsystem 
Dokumenttyp 01 
*DCS, översikt 
*PLC, översikt 
 

Dokumenttyp 03 
*DCS, förteckning 
*PLC, backup 
*PLC, förteckning 
*PLC, snabbguide 
*PLC, testprotokoll 
MP90, snabbguide 
 

Dokumenttyp 05 
*Reservdelar 
 

Dokumenttyp 06 
*Märkning 
 

Dokumenttyp 07 
*DCS, UH-rutiner 
*PLC, UH-rutiner 
 

7.2.8 Anläggningstyp 12.Jordlinenät 
Dokumenttyp 01 
Jordlinenät, översikt 
 

Dokumenttyp 02 
*Jordtag 
 

Dokumenttyp 03 
*Jordtag, förteckning 
*Jordtag, testprotokoll 
 

Dokumenttyp 06 
*Märkning 
 

Dokumenttyp 07 
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*Jordlinenät, UH-rutiner 
 

7.2.9 Anläggningstyp 18.Byggnader 
Dokumenttyp 01 
*Driftrum, översikt 
 

Dokumenttyp 03 
Driftrum, förteckning 
*Driftrum, kontrollprotokoll 
 

Dokumenttyp 05 
*Förbrukningsmaterial 
*Reservdelar 
 

Dokumenttyp 06 
*Märkning 
 

Dokumenttyp 07 
Driftrum, UH-rutiner 
 

7.2.10 Anläggningstyp 19.Belysning och reparationskraft 
Dokumenttyp 01 
Servicecentraler, översikt 
 

Dokumenttyp 02 
Jordfelsbrytare 
 

Dokumenttyp 03 
Jordfelsbrytare, testprotokoll 
Servicecentraler, förteckning 
 

Dokumenttyp 04 
Servicecentraler, förimpedanser 
 

Dokumenttyp 05 
Reservdelar 
 

Dokumenttyp 06 
Märkning 
 

Dokumenttyp 07 
Jordfelsbrytare, UH-rutiner 


