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EXAMENSARBETE 

i 

Sammanställning av utbildningsmaterial om 
reservkraft med inriktning dieselaggregat 

Sammanfattning 

Dagens samhälle är uppbyggt av ett konstant energiberoende för att få samhällets alla 

funktioner att fungera. Ett strömavbrott kan därför bli förödande där kontinuerlig tillgång 

till elektricitet behövs, trots att Sverige har starka elnät har kravet att alltid ha tillgång till 

elektricitet öppnat upp en marknad för reservkraft. 

Syftet med det här arbetet var att ta fram kursmaterial för att läsaren ska få en övergripande 

kunskap om reservkraft med inriktning på dieselkraft. Det framtagna kursmaterialet består 

av rekommendationer i form av sidhänvisningar ur källor som kan användas vid 

sammanställning av undervisningsmaterial. Kompendiematerialet kompletteras med en 

PowerPoint-struktur som kan användas i undervisningssyfte. 

Genom att studera relevanta källor har vi fördjupat oss i ämnet dieselaggregat och har 

plockat ut sidhänvisningar enligt kopieringsavtalet, som gäller för högskolan, som vi anser 

passa bra vid skapandet av ett kompendium. Vi har även strukturerat en grund till en 

PowerPoint som kan underlätta vid skapandet av föreläsningsmaterial. 

Denna rapport förklarar ett dieselaggregats tekniska uppbyggnad och vad som är viktigt att 

tänka på vid dimensionering av ett aggregat. Rapporten tar även upp rekommenderat 

underhåll samt de miljö- och säkerhetskrav som ställs på att aggregat. 
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Compilation of education material regarding 
back-up power with focus on diesel power generators 

Summary 

Today's society is composed of a constant energy dependency to get all functions of the 

modern society to function, a power failure can be devastating. Even though Sweden has a 

strong power grid, the requirement to always have access to electricity has opened up a 

market for back-up power. 

The aim of this work was to create material that could be used in educational purpose and 

for the reader to get a basic understanding of back-up power with focus on diesel 

generated power. The course material consists of recommendation of content in the form 

of page references from sources that fit well in the compilation ofeducation material in the 

form of a compendium. The compendium is supplemented with a layout of a PowerPoint 

presentation that can be used for educational purposes.  

By studying the relevant sources, we have deepened in our topic diesel generated power 

and have picked out page references, in accordance with the agreement regarding the 

school copy law, which we consider to be a good fit for the creation of a compendium. We 

have also created a foundation to a PowerPoint that can facilitate the creation of lecture 

material. 

This report explains the structure of a diesel power generator and what is important to 

consider when sizing a power system. The report also discusses recommended 

maintenance as well as the requirements placed on a diesel power generator. 
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Förord 

Detta examensarbete har genomförts vid Högskolan Väst under perioden 2015-03-30 

till 2015-06-16 som en del av programmet högskoletekniker, elkraft. Målet med 

arbetet är att ta fram material som kan användas vid undervisning med hjälp av 

kompendium. Gruppen har arbetet tillsammans med mindre indelningar i 

informationssökande. 

Det har varit lärorikt och intressant att fördjupa sig i ett ämne som är lite mindre 

inom ämnet elkraft och ofta bortglömt, men ändå en sådan viktig del i samhället. 

 

Tack till 

Anders Axelsson och Lars Holmblad för bra handledning. 

Glenn Gunnarsson på Reservkraftsbyggarna för tillåtelse att använda deras bilder. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Examensarbetet genomförs för Högskolan Väst då högskolan är beroende av 

kursmaterial inom området, idag saknas relevant och enkel åtkomst till kursmaterial 

om ämnet reservkraft med inriktning dieselkraft till kursen Industriella elanläggningar, 

IEL400. Systemlösningar som reservkraft används som tillfällig energikälla när 

ordinarie strömförsörjning försvinner. Reservkraftsystem är nödvändiga där 

verksamheten inte klarar av ett längre bortfall av strömmen på grund av lagar, krav 

eller ekonomi. 

Svårigheter med att hitta heltäckande kurslitteratur inom ämnet är att reservkraft med 

inriktning av dieselkraft är ett begränsat område. Med få relevanta källor som förklarar 

uppbyggnad och funktion på en fackmannamässig nivå. På grund av att gruppen inte 

är insatta i ämnet så kan svårigheter uppstå med att välja ut vilken information som är 

relevant. 

1.2 Översikt över tidigare arbeten 

Då detta examensarbete handlar om att hitta kursmaterial som ska användas ibland 

annat kompendium utförande så har gruppen studerat arbetet ”Framtagning av laboration 

kring kontrollmätning av jordtag” [1] av Monika Söderlund och Cristopher Åkerlund då 

deras arbete också handlar att ta fram material som ska användas i utbildningssyfte. 

Vilket vi kan koppla till detta arbete genom att jämföra struktur på rapporten med vår. 

Reservkraftsystem handlar om att hålla hög säkerhet och tillgänglighet i anläggningar 

vilket även sätter höga krav på reservkraftsanläggningen. Gruppen har då studerat 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rapport ”Reservkraftsystem för sjukhus” 

[2] om vad de har ställt för krav på anläggningar inom deras område. 

1.3 Syfte 

Examensarbetet kommer göras för Högskolan Väst då högskolan saknar relevant 

kursmaterial om reservkraft med inriktning dieselkraft till kursen Industriella 

elanläggningar, IEL400. Målet är att på ett enkelt sätt ge läsaren tillgång till material 

inom ämnet reservkraft som kan användas i kompendium utförande samt 

utlärningssyfte. Arbetet kommer gå in på dieselaggregatets uppbyggnad och underhåll 

samt vad som är viktigt att tänka på vid dimensionering. 
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1.4 Tillvägagångssätt 

Arbetet kommer utföras på skolan med informationssökning med hjälpt av 

facklitteratur, kurslitteratur samt internet-källor, för framtagning av rapport- och 

sammanställning av kompendieunderlag. Gruppen kommer arbete tillsammans med 

mindre indelningar i informationssökandet. Handledarmöten kommer planeras in 

efter behov. Förutom vägledning kommer internet, biblioteket och andra källor att 

användas under projektets gång. 
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2 Beskrivning av reservkraft 

Energibehovet ökar varje dag, speciellt behovet att ha konstant tillgång till elektricitet. 

Ett strömavbrott kan därför vara förödande. Det finns flera faktorer, så som väder 

och haveri i energiproduktionen som komplicerar elleveranssäkerheten. Det ställer 

höga krav på elleverantörerna och deras nät. Dessa faktorer bidrar till att utnyttja en 

reservkraftslösning kan vara lönsamt och ibland ett måste.[3,4] 

Reservkraften används i många samhällssektorer, så som i sjukhus och räddningstjänst 

när det inte finns tillgång till ordinarie strömförsörjning. Butiker, varuhus och 

bensinstationer använder sig av reservkraft för att hålla belysning, kassaapparater, 

pumpar, fläktar och frysdiskar i drift under ett strömavbrott, då långvariga 

strömavbrott kan orsaka förstörd mat och utebliven försäljning. Industrier där 

processen har lång uppstartningstid och måste ha kontinuerlig tillgång till elektricitet 

används reservkraft för att minska de ekonomiska förlusterna vid bortfall av ordinarie 

matning. Reservkraft används även inom lantbruket samt anläggningar för 

djuruppfödning där det ställs höga krav på djurens miljö. [3,4] 

De vanligare lösningarna till att fortsätta ha tillgång till elektricitet i sitt system efter att 

ordinarie matning faller bort är med hjälp av UPS-teknik, Uninterruptible Power 

Supply, och dieseldrivet generatoraggregat.. Den säkraste lösningen är en kombination 

av ovanstående metoder, men det är inte alltid ett alternativ, både ur ekonomisk eller 

geografisk synvinkel. Metoderna har olika egenskaper och beroende på vilka krav 

anläggningen ställer på elleveranssäkerheten passar de olika metoderna olika bra in 

som lösningar.  Inom reservkraften benämns även nödkraft, nödkraftens uppgift 

består av att undvika skador på miljö samt materiella skador, säkerheten erhålls genom 

att upprätthålla funktionen hos anläggningens utsatta delar, som utan elförsörjning 

kan innebära fara för person hälsa. [3,4] 

2.1 Ackumulatorsystem 

UPS är förkortning av Uninterruptible Power Supply och levererar avbrottsfri kraft 

med hjälp av batterier även när ordinarie elleverans försvinner, tillskillnad ifrån 

dieselaggregat som har en kort uppstartningstid. Det gör att UPS-system passar bra till 

datorutrustningen och serverhallar då viktig information hinner sparas innan systemen 

stängs av kontrollerat. UPS-system har även egenskaper som att skydda elektronik och 

känslig utrustning genom att förhindra under- och överspänning.  
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Det finns olika UPS-systemlösningar som har olika egenskaper, detta gör att de passar 

olika bra beroende på vad kunden kräver för säkerhet. Beroende på vad kunden är 

villig att spendera så klarar utrustningen att kompensera för under- och 

överspänningen samt totala spänningsbortfall under olika tidsintervall beroende på 

storleken av effekten som behövs drivas.[5] 

Ett vanligt problem med UPS-system är att batteriernas kapacitet varierar kraftigt 

beroende på batteriernas ålder, hur många urladdningar batteriet har haft, hur stabil 

underhållsladdningen är samt i vilken miljö batterierna är placerade i. 

Det är viktigt att tänka på miljöförhållandet i rummet anläggningen placeras, då 

batterierna mår bäst omkring 25°C, vid avvikande temperaturer kan detta påverka 

batteriernas uteffekt samt livslängd. Vid ett avvikande av enbart  

8°C ifrån 25°C halveras batteriets livslängd. Underhållet är en av de viktigaste delarna 

för att få ett UPS-system att fungera optimalt, genom med hjälp av periodiska 

kontroller samt tillståndsbaserat underhåll för att kunna upptäcka samt åtgärda fel på 

anläggningen.[5] 

2.2 Dieselkraftsystem 

2.2.1 Uppbyggnad och systemtyper 

Dieselaggregat är uppbyggda av en dieselmotor samt en generator som är monterad 

på motorns axel. Motorn och generatorn samt den elektronik som krävs monteras 

tillsammans med vibrationsdämpande plattor på bottenplattan. De 

vibrationsdämpande plattorna är en viktig del som skyddar omkringliggande 

utrustning ifrån de vibrationer som uppkommer ifrån de roterande komponenterna, 

samt för att minimera störningsljud. Detta gör det viktigt att använda rätt typ av 

dämpningsplattor, beroende på aggregatets vikt och monteringsunderlag.[3] 

De bränslesystem som används för att förse motorn med bränsle anpassas efter den 

tid aggregatet ska klaras köras med full last och vilken typ av användningsområde som 

aggregatet ska användas i. Avgassystemets funktion är att rena och leda bort de 

avgaser motorn producerar under drift, det är viktigt att planera och isolera 

avgassystemet då avgaserna är mycket varma och har hög ljudnivå.[3] 

Dieselaggregatet producerar stora mängder med värme som behöver kylas samt ledas 

bort, detta ställer höga krav på kylsystemet dess ventilation. Aggregatets ventilation 

och kylutrustning utgörs av motorns kylfläkt som pressar in luft ifrån motorns 

omgivning genom motorns kylare och ut ur utrymmet. Med denna lösning passerar 

luften de övriga komponenterna och för med sig den strålningsvärme som aggregatet 

genererar. Aggregatets uppbyggnad kan studeras i figur 2.1. [3] 
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Figur 2.1  Dieselkraftaggregats uppbyggnad. 
Inspirerad av Hans Lundins rumsuppskatting ur Reservkraft, från bränsle till el.[3]) 

Reservkraftaggregat finns i flera olika utföranden och storlekar beroende på var det 

ska användas och vad aggregatet är planerat att utföra. Aggregaten kan generera allt 

från några enstaka kVA för hemmabruk upp till flera MVA för drift av låg- samt 

högspänningsnät. Aggregat större än 100 kVA har i regel ett varvtal på 1500 r/min för 

att få rätt frekvens ut på nätet, aggregat under 100kVA har i regel ett dubbelt så högt 

varvtal på 3000 r/min för att kunna få en acceptabelt hög effektivitet. [6,7,8,9,10] 

Reservkraftsystemen utformas i regel på tre vis, antingen som en stationär anläggning 

som placeras i eller nära intill fastigheten som systemet ska försörja eller i 

containermonterade aggregat samt mobila aggregat som klarar av att placeras 

utomhus. De containermonterade aggregaten används oftast där elektricitet behövs 

under längre tider där tillgång till de ordinarie nätet inte är möjligt. Reservkraftsystem 

kan även monteras på trailers så de har möjlighet att flyttas runt med hjälp av 

dragkrok, dessa lösningar kallas mobila reservkraftaggregat. Aggregaten går att 

beställas konfigurerade beroende på de ljud- samt miljökrav omgivningen ställer på 

anläggningen. [6,7,8,9,10] 
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De mobila reservkraftaggregaten är en stor tillgång för att öka kommuners eller 

företags flexibilitet samt tillgänglighet när en anläggning eller område har blivit 

spänningslöst, de mobila verken används vanligast vid planerade avbrott, som vid 

tillexempel ett underhållsarbete som ska utföras på matande ledningar eller i någon 

station vilket medför att spänningen behövs kopplas bort. Det finns ett brett utbud av 

mobila aggregat som sträcker sig mellan 10 kVA upp till några MVA med en nominell 

utspänning från 230/400V upp till önskad spänning vilket ger möjlighet att ersätta en 

relativt stor anläggning eller en mindre industris ordinarie matning så produktionen 

kan fortgå. Aggregatet flyttas enkelt runt på området eller till andra anläggningar tack 

vare att aggregatet är placerat på en trailer med dragkrok. Verken är i regel utrustade 

med kabelvindor med gummikabel för en snabb och enkel anslutning. Infasningen 

sker automatiskt med hjälp av styrsystemet för en säker idrifttagning. [6,7,8,9,10] 

Se bilaga A för bilder på olika typer av utföranden av reservkraftsystem. 

2.2.2 Funktion hos reservkraftssystem 

I det styrsystem som används för att starta upp aggregatet vid bortfall av ordinarie 

eltillförsel programmeras systemet vid vilka kriterier och tider som aggregatet ska 

starts upp. Det tar mellan 5-15 sekunder för ett friskt aggregat att starta, är det flera 

parallellkopplade aggregat kan det ta lite längre att starta upp då de ska synkroniseras 

innan inkoppling till nät.[3,4] 

Ett styrsystem är uppbyggt av flera olika komponenter som samordnar för att styra 

samt övervaka aggregatet. Övervakningen görs för att säkerställa driftsäkerheten. I 

dagens läge är det manöversystemet som är den viktigaste delen, varje år blir 

styrsystemen mer tekniska och aggregatets funktion blir allt mer beroende av 

systemen. Ett komplett manöversystem innehåller skyddsutrustning, 

manöverutrustning och automatikutrustning.[3,4]  

Manöversystemets syfte är att kunna manuellt styra aggregatet vid fel på 

anläggningens automatik. Den standardutrustning som finns för att kunna manövrera 

aggregatet manuellt består oftast av en startknapp, en eller flera stoppknappar, 

kontaktorer, brytare och fasningsutrustning.[3,4] 

Automatiksystemet har till uppgift att med hjälp av olika komponenter att kunna 

övervaka och styra anläggningen utan en operatörs närvaro. Grundprincipen med 

automatiken är att styrsystemet får en yttresignal från en extern nätvakt som ger en 

startpuls till aggregatet. Spänningen som uppkommer vid drift matas sedan ut från 

aggregatet och in i det spänningslösa nätet, samtidigt som automatiken kopplar bort 

eventuella brytare till ordinarie matning.[3,4] 
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Varvtalsreglering sköts med hjälp av insprutningspumpen, desto mer bränsle pumpen 

sprutar in i motorn desto högre varvtal snurrar motorn med. Detta gäller dock inte 

om aggregatet är inkopplat till ett starkt nät, då ökar inte varvtalet utan enbart 

utgående effekt. Dagens motorer innehåller elektronik som styr varvtalet automatiskt 

genom att kontrollerar bränsletillförseln, tack vare elektronikens förmåga att vara så 

exakt med styrningen av varvtalet nås varvtalet snabbare än vid mekanisk styrning. 

Dessutom blir det lättare att klara emissionskraven då styrsystemet ser till att motorn 

inte förbrukar mer bränsle än vad motorn behöver för att hålla önskat varvtalet, vilket 

medför effektivare motorer och mindre utsläpp.[2] 

Spänningen regleras genom att magnetiseringskraften som tillförs i generatorn ökas 

för högre spänning respektive minskas för lägre spänning. Är generatorn dock 

inkopplad mot ett starkt nät justeras inte spänningen med hjälp av justering av 

magnetiseringskraften, då justeras den reaktiva effekten som skickas ut på nätet 

istället.[2] 

Innan ett aggregerat tas i drift skall anläggningen utrustas med skyddsutrustning för 

att uppfylla de krav som säkerhetsföreskrifterna ställer för att systemet ska anses 

säkert. Normalt vid inköp av ett reservkraftaggregat är de vanligt att 

skyddsutrustningen inte finns monterade på aggregatet, eftersom aggregaten saknar 

skydd vid inköp så ställs det höga krav på installationen. Som i sin tur måste 

säkerställa att aggregatet installeras på så sätt att de gällande föreskrifternas krav 

uppnås.[3,4] 

2.2.3 Drift och underhåll 

Innan en beställning av ett generatoraggregat levereras så utförs ett så kallat 

fabriksprov som säkerställer att alla funktioner fungerar som de ska. Vid detta 

provtillfälle är det rekommenderat att kunden deltar så att eventuella fel och 

missförstånd enkelt upptäcks innan aggregatet installeras på plats, då det är enklare att 

korrigera fel i en verkstad än på monteringsplatsen. Detta medföra att aggregatet har 

rätt egenskaper och funktion som kunden kräver.[3,11] 

Vanliga fel som förhindrar funktionen av reservkraften är att generatoraggregatet inte 

startar då startsystemet inte fungerar eller har batterier som inte klarar att leverera 

tillräckligt med energi för att dra runt motorn. Fler vanliga fel är bristande 

kylningssystem till motorn med spruckna kylarslangar som läcker ut kylmedium som 

ska kyla motorn eller ett defekt bränslesystem som inte klarar att leverera tillräckligt 

med bränsle. [3,11] 

Dieselmotorer har låg tillgänglighet och kräver därför regelbundet underhåll och 

provning för att krävd funktion ska uppnås. Med Sveriges starka och säkra elkraftnät 

så är det lätt att glömma bort reservkraften då den sällan behövs användas, därför är 

det viktigt att utföra underhållet enligt angivna intervaller och utföra 

tillståndskontroller regelbundet så hälsan på reservkraften kontrolleras. [3,4] 
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Vid underhållet är det viktigt att tänka på att generatoraggregatet är uppbyggt av flera 

komponenter som behöver olika typer av underhåll med olika intervaller. 

Rekommenderat underhåll kan ses i tabell 2.1. 

Tabell 2.1  Tabell över rekommenderat underhåll.  
Inspirerad av Hans Nordins intervallschema ur Reservkraft, från bränsle till el.[3]  
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Kontroll av luftfilter & oljenivå ●           ● 

Byte av luftfilter, olja & oljefilter     ●     ● ● 

Byte av bränslefilter   ●           

Reglering av utgiven aktiveffekt               

Generator               

Kontroll av funktion           ●   

Styrutrustning               

Kontroll av funktion       ●       

Kontroll av skydd           ●   

Bränsle               

Kontroll av bränslekvalitet            ●   

Kontroll av bränslepumpar           ●   

Kontroll av kondensvatten           ●   

Avgaser               

Kontroll av funktion           ●   

Ställverk               

Kontroll av funktion         ●     

Kontroll av skydd           ●   

Provning               

Batteriprov   ●           

Smörjoljeprov         ●     

Fullastprov         ●     

Fullt funktionsprov inkl. alla skydd           ●   
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I planeringsstadiet bör framtidsplaner för anläggningen vara i åtanke, tillexempel om 

lasten reservanläggningen ska mata ökar med tiden. Då det tillkommer dyra 

kompletteringar om anläggningen ska kompletteras så den klarar den nya 

belastningen. Rummet anläggningen ska placeras i behöver eventuellt bli större. Se 

rekommenderad riskuppskattning i tabell 2.2. [3,4] 

Tabell 2.2 Tabell över rumsuppskattning.  
Inspirerad av Hans Lundins rumsuppskatting ur Reservkraft, från bränsle till el.[3] 

Effekt (kVA) Aggregatstorlek (m) Rumsstorlek (kvm) 

50 2 x 1 x 1,2 13 

200 2,8 x 1,5 x 2 18 

500 3,5 x 1,5 x 2,5 20 

1000 4,5 x 2,2 x 2,5 27 

1500 6 x 2,5 x 2,5 38 

 

Vid dimensionering av dieselaggregat så dimensioneras oftast aggregatet för att endast 

driva en del av det ordinarie kraftbehovet. Därför bör man planera vilka laster som 

ska prioriteras vid ett bortfall av ordinarie matning, aggregatet dimensioneras efter den 

last som ska belasta aggregatet. Dock får inte belastningen överstiga 80 % av 

aggregatets märkeffekt, men inte understiga 25 % då motorn inte uppnår önskad 

drifttemperatur. [3,11] 

Det är även viktigt att anpassa systemet för vilken typ av last som ska drivas, är det 

många stora maskiner i lasten behövs överlastskydden anpassas för de stora 

startströmmarna som uppkommer. Vid en anläggning med kontorsavdelningar är 

målet att kunna säkerhetsställa att verksamheten kan fortgå även under avbrottstiden, 

det är därför nödvändigt att räkna ut effektstorleken som behövs ersättas för att 

verksamheten ska kunna fortsätta med tänkt funktion. I anläggningar som är känsliga i 

mot produktionsavbrott görs bedömningen genom att jämföra kostnaden av ett 

produktionsstopp mot att installera ett dieselaggregat. Samma princip används i 

mataffärer då man jämför med kostnaden för den mat som kan bli förstörd.[3,4] 
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Vid infasning av ett dieselaggregat till elnät i drift kopplas en voltmeter in för att 

kunna mäta upp spänningen över generatorn, för att kunna säkerställa att spänningen 

och fasläge stämmer överens mellan nätet och generatorn. Enlinjeschema kan ses i 

figur 2.2. Vid infasningen bör även generatorns frekvens vara något högre än 

nätfrekvensen, för att på så sätt lättare kunna fasa in generatorn utan att riskera att 

erhålla en lägre frekvens vilket kan stoppa upp nätspänningen. [3,12] 

 

Figur 2.2  Inkoppling av voltmeter vid infasning till spänningssatt nät 
Inspirerad av Hans Nordins intervallschema ur Reservkraft, från bränsle till el[3] 

Det finns flera orsaker till att köra två eller flera dieselaggregat i parallelldrift med 

varandra, orsakerna kan tillexempel vara att en parallellkoppling ger möjligheten att 

kunna öka lasten anläggningen driver då samkörning mellan aggregaten ökar 

kapaciteten då lasten fördelas mellan generatorerna. Eller för att uppnå högre 

tillgänglighet i anläggningen, vid samkörning mellan två aggregat kan det ena fortsätta 

driften vid ett eventuellt uppkommande fel på motstående generator.  

Dock finns det en del krav som måste uppfyllas innan en parallellkörning möjliggörs, 

vid parallellkörning krävs det att aggregaten matchar varandras egenskaper så som 

fasföljd, frekvens, fasvinkel och spänning. [3,13] 

Vid sammankoppla av aggregaten inför samkörning finns det ett antal olika metoder 

för samkörning, den vanligaste metoden är att aggregaten startas upp separat för att 

sedan fasa in aggregaten med hjälp av infasningsutrustning. Utrustningen som 

används för att säkerställa en säker infasning består av ett bakeffektsrelä samt en 

amperemeter som monteras på varje aggregat för att kunna avläsa strömmen samt den 

skenbar effekt som levereras. Man använder sig även av en voltmeter samt 

frekvensmeter som innehar en omkopplare som då jämnar ut olikheterna mellan 

aggregatens spänning- och frekvensvärden. Ett fasningsdon eller en nollvoltmeter 

automatiskt synkroniserar de olika mätvärdena inom några millisekunder för att 

parallellkopplingen ska kunna tas i drift. [3,13] 
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Vid användning av parallellkörning ska en lastfördelare monteras i nära anslutning till 

aggregaten, skulle inte en lastfördelare monteras i anläggningen finns risken att ena 

aggregatet slits ut förtid på grund av snedbelastning och risk för överbelastning på ett 

av aggregaten. Samtidigt som det andra aggregatet går med för lätt belastning, vilket 

medför att aggregatet eventuellt inte uppnår drifttemperatur och slits onödigt mycket. 

[3,13] 

2.2.4 Skydds- och miljökrav 

Dieselaggregaten producerar buller vid drift, bullret stör både människor och djur i 

omgivningen. Buller uppstår av de stora luftflöden som passerar aggregatets 

ventilationssystem samt genom vibrationer från konstruktionen, men den större delen 

av bullret som produceras kommer ifrån de avgaser som aggregatet producerar. Vid 

projekteringen av en reservkraftsanläggning bör noggranna kontroller utföras för att 

försäkra att de bullerkrav som ställs uppnås då det är väldigt kostsamt att 

omstrukturera anläggningen för att få ner ljudnivåerna. [2,3,13] 

För att ljudet ska ha så låg påverkan som möjligt på närliggande område så har krav 

satts upp beroende på vilken omgivning som omger aggregatet. I regel vid mätningen 

av ljudnivå vid full last uppnås omkring 110 dB på en meters avstånd, dock är bullret 

ett logaritmiskt ljud vilket innebär vid två meters avstånd sänks ljudet i regel med 6 

dB, vilket uppfattas som en halvering av ljudnivån. Ett reservkraftsystem med öppna 

ytor kan uppnå en ljudnivå på 70 dB eller högre på sju till tio meters avstånd, då ställs 

kravet att personer i omgivningen skall bära hörselkåpor för att inte ta skada, det är 

därför ett mål att kunna hantera ner ljudnivån till 65 dB eller lägre då hörselkåpor inte 

längre krävs på arbetsplatser och i anläggningar. 65 dB på sju meters avstånd är även 

kravet om ett reservkraftsystem är beläget i ett tätbebyggt område. [2,3,13] 

Hanteringen av de avgasljud som uppstår sker genom ljuddämpare längs med 

avgasröret vilket bidrar till en större dimensionering på avgassystemet. 

Ventilationssystemet ska utformas så luft leds in via kanaler med bra isolering och 

ljudfällor. För att dämpa vibrationsljuden används vibrationsdämpande plattor runt 

konstruktionen och vid fästningsanordningen, vilket gör att bullret absorberas istället 

för att reflekteras vilket medför en lägre ljudnivå.[ 2,3,13]  

För att minska mängden damm i rummet rekommenderas att golvet är behandlat med 

betongolja eller motsvarande, det rekommenderas även att golvet är målat med 

oljebeständig färg. [2] 

Varje aggregat ska ha ett individuellt släcksystem installerat om aggregaten placeras 

gruppvis i samma brandcell, placeras aggregaten i separata brandceller räcker det med 

ett gemensamt släcksystem i rummet. Dörrar i reservkraftsystemets utrymme ska vara 

utåtgående, försedd med panikregel och vara låsbara. [2] 
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Vid fel på anläggningen vid matning av reservkraften ska det finnas precis som vid 

ordinarie matning krav på bortkoppling som ska uppnås, det vill säga bland annat att 

beröringsspänningen inte överstiger 50V AC. Bortkopplingen ska ske så snabbt som 

möjligt, så att ledningarnas temperatur inte överstiger det satta gränsvärdet för den 

specifika kabelsorten som används. För att uppnå säkerhetsföreskrifterna vid fel på 

anläggningen skall därför, enligt SS 436 40 00 Utgåva 2, en jordfelsbrytare installeras. 

Beroende på om aggregatet är en stationär eller mobil lösning är dessa utrustade med 

olika typer av skyddsutrustning för att säkerställa säkerheten i anläggningen. [4,14] 

För att kunna säkerställa den utmatade spänningen används ett trefasigt över- och 

underspänningsskydd som ger utlösning vid en avvikelse på -15 % till +10 % från den 

önskade spänningsnivån. Ett schema över trefasskyddet kan ses i figur 2.3. Skydden 

övervakar även fasspänningen i samtliga faser. Aggregatet ska även vara utrustat med 

ett överlastskydd som skyddar aggregatets elektriska komponenter mot överström 

som uppkommer vid överbelastning så att utlösningstiderna uppfyller SS 436 40 00 

utgåva 2. [4,14] 

 

Figur 2.3  Schema över ett trefasigt över- underspänningsskydd. 
Inspirerad av Svenska Elektriska Kommissionen, SEK ur Generatoraggregat – Tekniska 
anvisningar för anslutning och drift av generatoraggregat, Utgåva 1[13] 
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3 Design av kursmaterial 

3.1 Urval av material till kompendium 

ABBs handbok industri har en bra och kortfattad faktadel gällande dieselaggregatens 

olika delar och krav som ställs på allt från ljudkrav till bränsleutrustningen. Den ger en 

övergripande bild utan att gå in på djupa detaljer kring ämnet. Handboken innehåller 

även figurer som ökar förståelsen och kompletterar texten.[6] 

På sidorna 403 till 409 förklaras med en bred omfattning de krav och funktioner som 

finns på ett dieselaggregat. Sidorna 388-389 tar upp generatorers skydd, uppbyggnad 

med kompletterande figurer. 584 till 585 förklarar hur utrymmet dieselaggregatet är 

placerats i ska vara utformade. Sidan 441 förklarar de grundläggande begreppen i ett 

styrsystem.[6] 

SEK handbok om generatoraggregat ger fakta som hänvisar till standarder, dock kan 

vissa standarder ha uppdateras då boken trycktes 2006. Den har ett avsnitt som tar 

upp de skydd- och säkerhetskrav som ställs på en anläggning. Den tar även upp vad 

som är viktigt att tänka på vid val av generator samt tar upp de skillnader som finns 

mellan ett fast monterat aggregat och ett mobilt aggregat.[4] 

På sidan 4 presenteras reservkraft allmänt så ger en överblick av vad reservkraft är och 

varför det används. Sidorna 6-10 förklaras vad som är viktigt att tänka på vid val av 

generatoraggregat och praktiska råd samt vilken storlek på effekten som behövs både 

vid fasta och tillfälliga anläggningar. Sidorna 15-20 förklarar de skydd som behövs vid 

en anläggning och hur reaktiv effekt samt övertoner påverkar systemet. Hur 

aggregatet ska placeras för att klara de krav som ställs av omgivande miljö förklaras 

även på sidorna 15-20. På sidorna 25-27 förklaras hur ett mobilt aggregat matar en 

fast installation och utlösnings villkor.[4] 

UPS Handboken tar upp de vanligaste felen i en UPS-anläggning och förklarar vad de 

beror på och hur de åtgärdas eller förhindras. Den förklarar även hur batterierna ska 

skötas och placeras för att få den bästa livslängden och prestanda ur batteriet på 

sidorna 13-15.[5] 

Reservkraft, från bränsle till el börjar med att förklara vad reservkraft innebär och vart 

det används. Reservkraft, från bränsle till el tar upp ämnet grundligt och ger även 

konkreta förslag på hur underhållet ska utföras samt förklarar vilka problem 

anläggningen kan få om det inte sköts. Till skillnad från de andra böckerna tar denna 

bok inte bara upp de miljökrav som gäller vid en installation utan även förklarar vad 

som kan göras vid installationen för att uppnå de krav som ställs. Reservkraft, från 

bränsle till el snuddar vid allt som har med dieselaggregat att göra och förklarar det för 

att få en bra överblick.[3] 
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På sidorna 24-25 förklaras enkelt hur dieselmotorn har utvecklas genom åren och 

vilka faktorer som spelar in hur effektivt motorn arbetar. Sidan 27 förklarar hur 

motorn startas och olika alternativ på hur den kan stoppas. På sidan 33 förklaras 

vilken inverkan luftfuktighet och placering över havet har på aggregatets effektivitet 

samt vilka isolationsklasser som krävs beroende på omgivningen. På sidorna 40-42 

förklaras hur flera aggregat kan köras i parallellkörning och vilka effekter det har på 

nätet. Hur infasning till nät fungerar och vad som behövs för att göra en säker 

inkoppling förklaras på sidan 44. På sidan 52 förklaras vilka uppgifter 

automatiksystemet har och hur den reglerar de aggregatets olika parametrar. På 

sidorna 78, 82 och 83 förklaras hur ventilation och avgassystem ska dimensioneras för 

att klara de krav som ställs. Vilka egenskaper som krävs på bränslet förklaras på sidan 

91. På sidorna 106-107 förklaras det grundlig hur underhållet ska skötas och vad som 

kan uppstå ifall det inte sköts.[3]¨ 

Tabell 3.1 Tabell över sidhänvisningar ur de rekommenderade böckerna. 

Bok Sidhänvisningar 

ABB Handbok industri [6] 388-389, 403-409, 441, 584-585 

SEK handbok om generatoraggregat [4] 4, 6-10, 15-20, 25-27 

UPS Handboken [5] 13-15 

Reservkraft, från bränsle till el [3] 24-25, 27, 33, 40-42, 44, 52, 78, 82-83, 106-107 

3.2 Struktur och innehåll i presentationsmaterial 

Genom att utforma en PowerPoint-presentation som börjar med att förklarar var och 

varför reservkraft används får åhöraren en enkel uppfattning om varför det är en 

sådan viktig del inom elkraft i dagens samhälle. För att sedan fortsätta med en 

genomgång av uppbyggnaden av de komponenter som ett aggregat består av samt visa 

de vanligaste utförandena reservkraft finns i. Förslagsvis även förklarar i vilka tillfällen 

de olika utförandena används i.  

Genom att förklara styrsystemet i lite mer detalj ger det åhöraren en bra bild om 

varför det är en sådan viktig del av en anläggning och varför det läggs så mycket 

energi och tid på att utveckla mer avancerade och driftsäkra styrsystem. 

Underhåll är en viktig del i ett reservkraftsystem, om inte aggregatet fungerar när det 

behövs så är investeringen bara slöseri med pengar. Så den höga tillgängligheten är 

väldigt viktig och hög tillgänglighet nås enbart genom bra underhåll.  

Innan köp av en anläggning är det viktigt att lägga god tid på dimensioneringen, detta 

kan spara kunden från dyra kompletteringar vid tillökning av last samt få en så 

driftsäker anläggning som möjligt med rätt storlek på aggregat och rätt typ av 

skyddsutrustning. Har kunden en så stor anläggning att flera aggregat behövs för att 

driva lasten ställs speciella krav på reservkraftsystemet och extra utrustning behövs för 

att få en säker anläggning. 
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Genom att följa detta förslag till en PowerPointgrund förklaras reservkraft från 

grunden och byggs på pedagogiskt med de komponenter och utrustning ett system är 

uppbyggt samt vad som behövs för att hålla systemet säkert, både ur drift och 

säkerhets perspektiv. 

Förslag på utformning av Powerpoint återfinns i bilaga B. 
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4 Diskussion 

Vi anser att de rekommenderade litteraturutdragen med deras sidhänvisningar 

kommer bygga en bra grund till ett kompendium, även om enbart 15 sidor ifrån 

respektive källa fick användas enligt kopieringsavtalet. Dock kan vissa kompletteringar 

få göras om någon viss fördjupning vill användas. Då vi har jobbat för att få en 

grundläggande nivå som täcker det majoriteten av ämnet. För att kunna presentera 

detta ämne i utbildningssyfte anser vi även att en PowerPoint är ett måste, för att 

kunna få en röd tråd med bra flyt som ger åhörarna något att koppla det föreläsaren 

pratar om till något att som tillexempel kan visas på bild. 

Syftet med det här arbetet var att ta fram kursmaterial för att få fram en övergripande 

kunskap om reservkraft med inriktning på dieselaggregat, som kompletteras med en 

powerpointpresentation i undervisningssyfte samt rekommendationer för material 

som kan användas i kompendium utförande ifrån källorna. 

Under arbetes början uppkom det svårigheter att hitta relevant information som vi 

kunde använda till uppgiften, mycket berodde på att vi inte helt förstod uppgiften och 

vad den innebar. Så första veckan blev därmed problematisk, det var svårt att fördela 

arbetet då vi inte visste vart vi skulle börja med uppgiften. Efter första veckan tog 

arbetet fart i och med att vi hade diskuterat uppgiften med vår handledare och fått en 

klarare bild av arbetet. I och med att vi hittade en del fakta om vissa delar av ämnet 

före andra delar blev vår projektplanering skiftande och svår att följa. Arbetet har i 

största utsträckning gjorts tillsammans med gruppen i högskolan lokaler. Genom vårt 

arbete har vi fått en bred uppfattning om vad som bör tänkas på vid dimensionering 

och idrifttagning av ett dieselaggregat. Vid planering av ett aggregat är det flera 

faktorer som måste tas hänsyn till vid dimensioneringen så som ljudkrav, typ av last 

och placering i lokalen. 
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5 Slutsatser 

I anläggningar som är känsliga mot produktionsavbrott görs bedömningen genom att 

jämföra kostnaden av ett produktionsstopp mot att installera ett dieselaggregat. 

Reservkraftaggregaten utformas i flera olika utföranden, beroende på vilken typ av last 

som ska drivas samt beroende på kravet på tillgänglighet. Reservkraftaggregatet 

innehar ett styrsystem som är uppbyggt av flera komponenter som samordnar för att 

styra och övervaka aggregatet. Med hjälp av styrsystems automatik förkortats 

starttiden vilket bland annat minskar den ekonomiska förlusten vid en spänningslös 

anläggning.  

Det är viktigt att följa de rekommenderade underhållsinstruktionerna ifrån tillverkaren 

för att anläggningen ska hålla hög tillgänglighet samt för att maximera aggregatets 

livslängd. 

Vid dimensionering är det viktigt att ha en bra planering om vilken typ av last och hur 

stor lasten är som anläggningen ska driva samt om lasten har potential att växa i 

framtiden, då det bli betydligt mycket kostsammare att bygga ut ett befintligt aggregat 

än att överdimensionera vid beställning.  

Vid planering av ett aggregat måste hänsyns till omgivningen tas, då de krav som ställs 

på aggregatet skiljer beroende på vilken omgivning det är placerat i. De skydd som ska 

finnas till reservkraftaggregatet är beroende på vilken typ av last som ska drivas, är det 

en last med höga startströmar bör det tas hänsyn till. Beroende på vilken typ av last 

aggregatet driver ska respektive säkerhetsföreskrifter uppnås. 

För att materialet ska vara redo för användning ska ett kompendium skapas av de 

källor som rekommenderas och en PowerPoint ska utformas av den mall som 

presenteras i rapporten. 

Om ett kompendium utformas med hjälp av de rekommenderade sidhänvisningarna 

och kombineras med powerpointstrukturen så får utbildningsmaterialet och 

undervisningen en röd tråd, med grundläggande och bred faktabild.  
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Bilaga A:1 

A. Exempel på olika typer av reservkraftsaggregat 

 

 

Med tillstånd av SR Reservkraftsbyggarna Handelsbolag, reservkraftsystem monterade på trailer, i container och ett 

utförande för stationär montering.[11,13,15]
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Bilaga B:1 

B. PowerPoint-struktur 
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Bilaga B:2 

 

 

 

 


