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EXAMENSARBETE 
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Riskbedömning och underhållsstrategier för ABB:s 
högeffektlaboratorium i Västerås 

Sammanfattning 

Inom de närmsta åren står ABB:s högeffektlaboratorium i Västerås inför omfattande 

reinvesteringar. För att underlätta vid beslutsarbetet, samt lägga grunden till optimala 

underhållsprogram vid nyanskaffning, är det viktigt med en tydlig underhållsstrategi samt 

metoder för att bedöma de risker som kan knytas till olika anläggningsdelar. Rapporten syftar 

till att lyfta fram sådana strategier och metoder för riskbedömning. 

Arbetet bedrivs i form av en litteraturstudie inom ämnesområdena riskhantering och 

underhållsteknik, följt av en kvalitativ studie av de förhållanden som råder i anläggningen. 

Resultatet är en underhållsstrategi, med utgångspunkt i ABB Corporate Researchs 

övergripande affärsstrategier, där kvalitativa riskbedömningar används som beslutsunderlag 

för underhållschemat. Genom att dela in anläggningens olika enheter i riskklasser kan 

underhållsinsatserna anpassas utefter de ekonomiska och arbetsmiljömässiga risker som 

dessa medför. Det datoriserade underhållssystemet står för den sammanhållande strukturen, 

därför är det av stor vikt att systemets information är korrekt, komplett och sökbar.  

Vid högeffektlaboratoriet används ofta riskbedömningar som ett verktyg i det löpande 

arbetsmiljöarbetet, dessutom är tillgången på teknisk kompetens inom ABB Corporate 

Researchs egen personal god. Mot bakgrund av detta ser förutsättningarna goda ut för en 

implementering av kvalitativa riskbedömningar i underhållsarbetet.   
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Risk assessment and maintenance strategies for ABB’s 
High Power Laboratory in Västerås 

Summary 

In the upcoming years, ABB’s high power laboratory in Västerås is facing a period of 

reinvestments. In order to facilitate the decision-making, and to lay the foundation to 

effective maintenance programs for new equipment, it is important to have a clearly defined 

maintenance strategy, including methods to adequately assess the plant and its risk factors. 

The aim of this report is to suggest such strategies and risk assessments methods.    

A literature study of maintenance engineering, followed by a qualitative study of the high 

power laboratory’s prerequisites, leads up to a maintenance strategy based on the primary 

business strategies of ABB Corporate Research. Assigning a risk class to different 

components enables a risk-adapted maintenance schedule to be deployed. These risk classes 

are the weighted result of qualitative risk assessments that includes both economic and 

human consequences. The cohesive structure in this strategy is the Computerized 

Maintenance Management System (CMMS), hence the importance of its data being 

thorough, complete and searchable.  

At the high power laboratory, risk assessments in areas related to personal safety is commonly 

used, and the technical skills within ABB Corporate Research’s own personnel is high. Thus, 

the step of implementing a qualitative risk assessment approach to maintenance management 

should be fairly straight forward.   
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Förord 

Under min utbildning har jag haft förmånen att få göra återkommande gästspel hos ABB 

Corporate Research i Västerås i form av praktikperioder, följt av sommarjobb och 

avslutningsvis examensarbete. Rapporten är resultatet av detta examensarbete, utfört under 

våren 2015.  

Ett stort tack till alla hjälpsamma och trevliga människor på ABB Corporate Research som 

förgyllt min studietid. Ett speciellt tack till Håkan Bladin, Stefan Hermansson och Ilpo 

Kauppinen vars engagemang och kunnande varit till stor hjälp i mitt arbete.  

Tack till universitetsadjunkt Torbjörn Berg som varit min handledare på Högskolan Väst och 

till tekn. dr. Evert Agneholm för sin roll som examinator.  

Ett speciellt tack till Tove som gjorde detta möjligt.  

Slutligen vill jag tacka min familj för all hjälp med logistik, ekonomi och hundvaktande. 

 

Västerås, maj 2015 

Johan Nyberg 
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1 Inledning 

Högeffektlaboratoriet är i första hand tänkt som en resurs för ABB:s 

forskningsverksamhet där provuppställningar som kräver höga effekter kan erhålla 

önskad ström, spänning och effektfaktor med stor variation. Här arbetar forskare 

tillsammans med ingenjörer för att utveckla och prova ny teknik inom det 

elkrafttekniska området.  

1.1 En historisk återblick 

Dåvarande ASEA invigde det nybyggda högeffektlaboratoriet i Västerås våren 1953 [1]. 

Det var då ett av Europas modernaste i sitt slag och hade kostat över sex miljoner 

kronor att bygga (motsvarande drygt 83 miljoner kronor i dagens penningvärde [2]). 

Det hade krävts 35 montörer för att dra 80 000 meter kabel, och i källaren hade en 

kortslutningsgenerator med kapacitet att leverera 400 MVA under en halv sekund 

installerats. På 80-talet tog datoriseringen fart samtidigt som verksamheten inriktades 

mot kompletta utvecklingsprojekt, från idéstadie till färdig produkt. Anläggningen var 

nu över 30 år gammal och många kablar började bli utslitna, krav kom även på att byta 

till modernare styr- och kontrollsystem. 1986 påbörjades ett projekt för att utreda olika 

alternativ, från att riva och bygga nytt, till en upprustning med mindre modifieringar. 

ABB valde att behålla anläggningen i stort men tog i slutet av år 1990 beslutet att 

reinvestera 40 miljoner kronor (58 miljoner kronor i dagens penningvärde [2]) för att 

modernisera laboratoriet och rusta det inför framtiden. I mitten av 00-talet installerades 

ett modernare kontrollsystem samt ett nytt ställverk för den inkommande 6,3 kV-

matningen [1].    

Inom de närmsta åren kommer anläggningen att stå inför renoveringar och 

moderniseringar. I samband med detta kommer troligtvis vissa ändringar göras i 

anläggningens uppbyggnad beroende på förväntade framtida behov, men även av rent 

tekniska skäl, då äldre teknik ersätts med ny. Exakt hur denna upprustning kommer se 

ut är i dagsläget inte bestämt, men troligt är att de förändringar som görs är små i 

förhållande till laboratoriets funktioner idag. Det mesta av grundstrukturen kommer att 

bestå även efter renoveringar och ersatta komponenter.  

Ett strukturerat sätt att bedriva underhållsarbete är viktigt både för att klargöra vad som 

behöver göras inom ramen för anläggningens upprustning och inte minst för att 

investera pengar och resurser där de gör som mest nytta. Med andra ord; leta rätt på de 

svaga länkarna och åtgärda dessa. Det är också av stor nytta om man har genomtänkta 

strategier, underhållsplanering och dokumentationshantering på plats när 

upprustningsarbetet påbörjas. På så vis läggs en bra grund för en anläggning med lång 

livslängd, hög säkerhet och möjligheten att ta fram relevant beslutsunderlag (exempelvis 

dokumentation eller statistik) för resursoptimering och kostnadskalkyler.  
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1.2 Bakgrund 

Verksamheten vid högeffektlaboratoriet kan delas upp i två delar, experimentprovning 

samt produktprovning. De förstnämnda är ofta unika till sin utformning vilket leder till 

en stor variation på efterfrågade resurser. Produktproven kan exempelvis bestå av 

typtest med kortslutningsprov på kontaktorer eller mjukstartare. Denna form av prov 

skiljer sig betydligt från experimentproven då produktproven styrs av standarder 

framtagna av certifieringsföretag, vanligtvis UL eller IEC. Det får till följd att 

produktprovningen blir mer likriktad, lättare att planera och ofta används samma delar 

av anläggningen. Produktprovning liknar mer en produktionsprocess medan 

experimentprovning bäst liknas vid enskilda projekt som utvecklas och modifieras allt 

eftersom provningen pågår, och beroende på vilka resultaten blir.  

Följden blir att anläggningens olika delar och utrustning nyttjas på olika sätt och med 

mycket varierande gångtider. Periodvis kan en apparat eller anläggningsdel användas i 

det närmaste dagligen för att sedan bli stående i väntan på nästa prov som kräver 

resursen. Denna väntan kan ibland vara i flera år.  

Underhållsarbetet, som till stor del utförs av olika entreprenörer, leds och övervakas av 

eldriftledaren tillsammans med en drifttekniker. Schemaläggningen görs tillsammans 

med den elanläggningsansvarige och koordineras med provplaneringen. Utöver det 

löpande underhållsarbetet genomförs varje år en större revision då anläggningen 

inspekteras och omfattande underhåll sker under ett par veckors tid. Både eldriftledaren 

och den elanläggningsansvarige arbetar med elsäkerhetsfrågor som bland annat 

innefattar besiktning och godkännande av nya provuppställningar. 

1.3 Syfte och mål 

ABB Corporate Research har idag en fullt fungerande organisation för både underhåll 

och hantering av de risker verksamheten medför. Syftet med arbetet är istället ta några 

steg bakåt och betrakta verksamheten i sin helhet och hur den bedrivs i förhållande till 

etablerade strategier och modeller inom det underhållstekniska området. Inom ramen 

för arbetet kommer också en riskbedömning genomföras på en begränsad del av 

anläggningen. Riskbedömningen ska i första hand fokusera på personsäkerhet, 

materiella skador, påverkan på verksamheten, tidsåtgång för att åtgärda fel och en grov 

uppskattning av kostnader. Syftet är att utvärdera resultatet för att få en ökad förståelse 

för vilka risker som finns och hur dessa kan begränsas genom strategiskt 

underhållsarbete. 

Målet är att presentera förslag på en strategi som kan ligga till grund för planering av 

underhållsarbetet på ett övergripande plan och med en längre tidshorisont än den årliga 

revisionen.  
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1.4 Avgränsningar 

Anläggningen är komplex eftersom den är konstruerad för att vara så flexibel som 

möjligt genom att dess olika delar kan konfigureras, och anslutas till varandra på många 

olika vis, för att skapa önskade kretsar med stor variation. Av den anledningen kommer 

rapporten att presentera ett förenklat enlinjeschema, så att det blir tydligt för läsaren 

hur olika anläggningsdelar är sammankopplade. Fokus kommer att ligga på ställverk, 

transformatorer och roterande maskiner och det är också främst sådan apparatur som 

kommer tas med i enlinjeschemat. I ställverken är det främst effektbrytare som 

granskas. Endast fast utrustning omfattas.  

Arbetet syftar inte till att göra omfattande statistiska analyser då tillgängligt relevant 

underlag är okänt och tidsåtgången för sådana projekt anses för stor för 

examensarbetets tidsram. Ekonomiska konsekvenser kommer främst tas upp i 

jämförande form, exempelvis kan ett alternativ på välgrundade skäl anses dyrare än ett 

annat. Kostnader i kronor och ören presenteras endast i undantagsfall, då tillförlitlig 

information finns tillgänglig. 

Riskbedömningen kommer att göras på Safesix-ställverket som fördelar ut en av två 

inkommande matningar på 6,3 kV.  

1.5 Metod 

För att skapa en sammanhängande bild av anläggningens olika delar, och nuvarande 

status på underhållsarbetet, kommer en kvalitativ analys av interna dokument att 

företas. Sådana dokument kan exempelvis utgöras av anläggningskretsscheman, 

utrustningens dokumentation samt drift- och underhållsrapporter.  

Information om specifik anläggningsdel eller typ av apparat kommer sökas genom 

tillgängliga datablad, samt anvisningar hos tillverkare och/eller företag med kunskap 

om sådan utrustning. Kontakten sker via e-mail, telefon eller hemsida. Även okulära 

besiktningar av berörda anläggningsdelar utförs i så stor omfattning som möjligt.    

En litteraturstudie med inriktning på underhållsteknik genomförs, med särskilt fokus 

på det elkrafttekniska området, genom att studera facklitteratur, olika typer av 

vetenskapliga skrifter och tidigare arbeten inom området. En liknande studie görs även 

kring teorier och metoder för riskbedömning och resultatet jämförs med laboratoriets 

befintliga metod för sådan. En metod för riskbedömning väljs, tillämpas på en del av 

anläggningen och utvärderas.   

Avslutningsvis förs ett resonemang över hur moderna underhållstekniska teorier, och 

metoder för riskbedömning, kan nyttjas för att skapa goda förutsättningar för en 

effektiv, samt drifts- och personsäker, verksamhet vid högeffektlaboratoriet.      
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2 Underhållsteknik- grundläggande begrepp 

2.1 Svensk Standard 

SIS (Swedish Standards Institute) har publicerat ett flertal standarder som berör ämnet 

underhållsteknik. I SS-EN 13306: 2010 behandlas den terminologi som används inom 

området. I standarden definieras underhåll (maintenance) som:  

“-combination of all technical, administrative and managerial actions during the life cycle of an item 

intended to retain it in, or restore it to, a state in which it can perform the required function”  

Vidare definieras även begreppet underhållsstrategi (maintenance strategy) som: 

“-management method used in order to achieve the maintenance objectives” [3] 

I standarden kategoriseras underhållsarbetet utefter vad som är den initiala orsaken till 

åtgärden, se Figur 2.1. Det förebyggande underhållet (FU) kan vara tillståndsbaserat 

eller schemalagt medan det avhjälpande underhållet kan vara av akut art eller möjligt att 

skjuta upp till annan tidpunkt [4].  

 
 

 

SIS har publicerat ett flertal standarder som relaterar till underhållsarbete och många av 

dessa riktar sig till specifika områden och branscher [5]. De med mer generellt innehåll 

sammanfattas i Tabell 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Underhåll

Förebyggande 
Underhåll (FU)

Tillstånds-
baserat

Schemalagt

Avhjälpande 
Underhåll 

Akut Uppskjutet

Figur 2.1. Underhållets olika kategorier, baserat på SS-EN 13306: 2010. 
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Tabell 2.1. Ett urval av SIS-standarder som behandlar UH ur ett generellt perspektiv. 

 
Beteckning 

SS-EN 13306: 2010 

Titel 

Underhåll- Terminologi 

SS-EN 13460: 2009 Underhåll- Underhållsdokumentation 

SS-EN 15341: 2007 Underhållsteknik- 

Nyckelprestationsindikatorer 

 

SS-EN 16646: 2014 Underhållsteknik-  

Underhåll inom förvaltning av fysiska tillgångar  

SS-EN 15628: 2014 Underhållsteknik-  

Kvalificering av underhållspersonal 

 

I SS-EN 13460 redovisas den dokumentation som måste knytas till införskaffad 

utrustning för att möjliggöra ett korrekt underhållsarbete, denna del är normativ. 

Standarden innehåller även en informativ del som ger exempel på den fortlöpande 

dokumentationen efter att utrustningen tagits i drift. SS-EN 15341 definierar nyckeltal 

för att mäta och jämföra resultatet av underhållsarbetet. De två sista standarderna i 

Tabell 2.1 behandlar hur underhållsarbetet påverkas av den omkringliggande 

organisationen (SS-EN 166 46), samt vilken kompetens som krävs för olika roller i 

arbetet (SS-EN 156 28).    

2.2 Schemalagt underhåll 

De underhållsaktiviteter som utförs vid bestämda tidpunkter, eller till följd av att man 

nått en viss nivå, räknas som schemalagt underhåll. Exempel på sådana nivåer kan vara 

efter ett bestämt antal manövrar, brytningar, månader eller dagar. Gemensamt är att det 

inte krävs någon föregående inspektion. Man har redan i förväg gjort bedömningen att 

när en viss milstolpe nåtts så borde det vara dags för den schemalagda åtgärden [6]. Det 

kan röra sig om rengöring, smörjning, byte av ett filter etc. Intervaller och gångtider är 

beroende på utrustningens konstruktion och vilken miljö och belastning de utsätts för. 

Genom uppgifter från tillverkaren och tidigare erfarenheter kan man på så sätt utföra 

service i god tid och förhindra att ett fel inträffar [7]. Det schemalagda underhållet 

förutsätter att slitage och felkällor kan identifieras och relateras till en mätbar enhet och 

är på så vis nära förbundet med apparatens livscykel. 

2.3 Tillståndsbaserat underhåll 

Det tillståndsbaserade underhållet förkortas ofta CBM efter den engelska benämningen 

Condition Based Maintenance. Istället för att vidta UH-åtgärder vid förutbestämda 

tidpunkter, som är fallet vid schemalagt UH, anpassas istället underhållet efter 
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maskinens faktiska skick. Utfört på rätt sätt kan CBM leda till både minskade UH-

kostnader samtidigt som både drift- och personsäkerheten ökar [6]. Förutsättningen är 

att parametrar kan identifieras, som säger tillräckligt mycket om maskinens aktuella 

status, för att ge korrekt prognos att bygga UH-planeringen på.   Sådana parametrar kan 

exempelvis vara temperaturen i en lindning eller vibrationerna från ett lager. I Figur 2.2 

visas ett generellt exempel på hur ett mätvärde kan förändras över tid och ge besked 

om när en UH-åtgärd kan bli aktuell. Fas A utgörs av en inkörningsperiod efter 

åtgärd/idrifttagning då värdet återgår till det normala. I fas B ligger mätvärdena på sin 

normala nivå för att senare, i fas C (felutvecklingsfasen), börja avvika och indikera att 

det är dags för underhåll. Utan åtgärd blir resultatet ett haveri i punkt D [7].  

 

Figur 2.2. Generellt exempel på hur ett mätvärde kan förändras över tid och indikera kommande 
haveri. 
 

Valet av parametrar för en anläggning eller ett maskinelement måste grunda sig på 

kunskap om felutvecklingsförloppet, alltså de avvikelser som kan registreras under en 

tidsperiod innan haveriet är ett faktum, se fas C i Figur 2.1. Att felets utvecklingstid går 

att modellera betyder inte att felet behöver vara regelbundet återkommande, tvärtom 

förespråkas ofta CBM vid förekomst av oregelbundna fel eller där det statistiska 

underlaget är otillfredsställande [7]. Den observerbara felutvecklingstiden ska istället ses 

som ett tidsfönster från den första varningssignalen (avvikelsen) tills det att felet är ett 

faktum. Däremot är det svårt, eller kanske omöjligt, att göra säkra uttalanden om när i 

tiden dessa signaler kan förväntas om felet är oregelbundet till sin natur [4]. I sin 

avhandling om CBM menar Bengtsson [6] att för utrusning som är dyr, och kritisk ur 

ett säkerhets- och/eller produktionsperspektiv, är CBM att föredra under förutsättning 

att det finns tydliga och mätbara parametervärden.  

Haveri som inte föregås av någon, eller mycket kort felutvecklingstid kan inte 

förebyggas med CBM, se Figur 2.3. Uppstår felen någorlunda regelbundet blir de 

föremål för schemalagt UH, om inte återstår endast avhjälpande underhåll [6].  
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Figur 2.3. Generellt exempel på haveri som föregås av mycket kort felutvecklingstid. 
 

Efter att lämpliga parametrar tagits fram måste dessa också kunna mätas på ett 

tillförlitligt sätt och mätdata samlas in. Standarden (SS-EN 13306: 2010) skiljer på 

begreppen inspektion och övervakning som är två metoder för tillståndskontroll. 

Skillnaden består i att övervakning (eng. monitoring) används för att utvärdera 

parametrarnas förändringar över tid [3]. Kelly [7] gör en annan indelning där all 

tillståndskontroll benämns övervakning (eng. condition monitoring) och delas in i tre 

typer;  

Enkel inspektion är i första hand en kvalitativ manuell kontroll som består i att se, 

lyssna och känna. En relativt billig metod.  

Konditionskontroll utförs rutinmässigt genom en mätning som jämförs med ett 

fastställt gränsvärde. Mätvärdet sparas inte. 

Tendensövervakning görs genom mätningar och framtagandet av grafer för att 

upptäcka gradvisa förändringar i prestanda eller skick. När tillräcklig kunskap har 

inhämtats kan tendensövervakningen ersättas med konditionskontroller [7]. 

Vilken metod för tillståndskontroll som används beror till stor del på hur viktig 

maskinen är, vilka driftförhållanden som råder vid maskinen samt hur stora kostnader 

och vinster som kan vara aktuella. Möller & Steffens [4] skiljer på subjektiva och 

objektiva kontroller. Subjektiva kontroller definieras på samma sätt som Kellys enkla 

inspektion och objektiva kontroller kan ses som en kombination av både 

konditionskontroll och tendensövervakning. Objektiviteten ligger i att någon typ av 

givare eller instrument används för mätningen istället för kontrollantens sinnesintryck. 

2.4 Avhjälpande underhåll 

Om ett fel uppstår, men dess karaktär inte är av den art som nödvändigtvis behöver 

åtgärdas direkt, kan åtgärden skjutas upp till en lämpligare tidpunkt [4]. Ibland kan en 
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skala användas för att ange prioriteringsordningen, till exempel 1= 24 timmar, 2= 7 

dygn, 3= 1 månad. Om felet är av sådan art att det påverkar kritiska funktioner i 

anläggningen, riskerar att orsaka allvarliga följdfel eller påverkar personsäkerheten 

negativt (på ett icke godtagbart sätt) blir det till ett akut avhjälpande underhåll med 

driftstopp som följd. Möller & Steffens [4] delar in stopptiden i åtta aktiviteter,  

se Figur 2.4.  

 

Figur 2.4. Arbetsprocessen vid akut underhåll enligt Möller & Steffens [4]. 
 

Felet kan orsaka stor skada, för även om felet i sig inte är speciellt omfattande kan det 

ta lång tid att åtgärda. Exempel på negativa konsekvenser kan vara: 

- Produktionsplanering påverkas 

- UH-personal måste avbryta pågående arbeten 

- Reparationen kan oftast inte utföras effektivt 

- Produktionen kan bli försenad 

- Igångkörningen kan medföra kvalitetsproblem 

- Felet orsakar ofta förstört produktionsmaterial 

- Kostnader för förlorade intäkter och för direkt UH uppstår [4] 

Förutom att dela upp det avhjälpande underhållet i prioriteringsgrad, genom uppskjutet 

eller akut UH, kan även själva åtgärdens karaktär delas in i olika typer. Arnljot & 

Rausand [8] gör en distinktion mellan minimal reparation och maximal reparation (eller 

förnyelseprocess). Den sistnämnda leder till att funktionen återställs till nyskick, det vill 

säga utan förhöjd risk för nya fel. Motsatsen är den minimala reparationen som endast 

återställer en, för tillfället, godtagbar funktion där risken för ett nytt haveri är lika stor 

som just innan felet inträffade. De två olika kategorierna minimal/maximal reparation 

representerar extremfall och ofta kan kvaliteten på en åtgärd ligga någonstans mitt 

emellan dessa, så kallad ofullkomlig reparation (eng. imperfect repair). Den ofullkomliga 

reparationen återställer således funktionen men inte nödvändigtvis till samma nivå som 

den en gång varit, och risken för att felet återkommer blir förhöjd. Lagningen blir 

provisorisk, vilket kan bero på att reparatören inte haft tillräckligt med tid eller rätt 
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utrustning/reservdelar för att genomföra en maximal reparation vilket, ofta är fallet vid 

akut avhjälpande UH.  

2.5 Dokumentation och systematisering 

I den normativa delen av SS-EN 13460: 2009 (kap.5), redogörs för de dokument som 

ska medfölja, eller upprättas för, införskaffad utrustning (med viss anpassning från fall 

till fall). De olika dokumenten sammanfattas med dess engelska benämningar i Tabell 

2.2 nedan. 

 
Tabell 2.2. Den dokumentation som ska knytas till införskaffad utrustning enligt den 
normativa delen i SS-EN 13460: 2009. 

 
Ref.nr  Dokumentnamn Beskrivning 
5.1 Technical data Tillverkarens spec. 
5.2 Operation manual Instruktioner för användande. 
5.3 Maintenance manuals Instruktioner för underhåll. 
5.4 Components list and 

spare parts list 
Lista på maskinens enskilda komponenter. 

5.5 Arrangements Ritning som visar nödvändiga detaljer för 
ersättningskomponenter. 

5.6 Detail Ritning som visar nödvändiga detaljer för 
reservdelar. 

5.7 Lubrication map Ritning som visar smörjnipplar och spec. kring 
smörjmedel. 

5.8 Single line diagram Enlinjeschema (elektriskt, hydrauliskt, 
pneumatiskt). 

5.9 Logic diagram Logik för kontrollfunktioner. 
5.10 Circuit diagram Kretsschema för matning och kontroll 
5.11 Pipe and instrument 

diagram 
Schema över flödesledningar (gas, olja, bränsle 
etc.). 

5.12 Location Information gällande uppställningsplats. 
5.13 Layout Planritning över utrustningens placering i 

anläggningen. 
5.14 Test program report Provningsprotokoll 
5.15 Certificates Certifieringsintyg enligt gällande 

produktstandard. 

 

Förutom denna grundläggande kunskapsbas tillkommer löpande dokumentation kring 

utrustningens historik, t.ex. serviceprotokoll, felrapporter, kontaktuppgifter till företag 

som erbjuder service etc. Anvisningar till hur sådana dokument bör upprättas återfinns 

i standardens informativa del [9]. För att spara och knyta ihop all nödvändig 

dokumentation behövs ett informationssystem. Idag använder sig de allra flesta företag 

av datoriserade system där en databas görs åtkomlig via ett lämpligt användargränssnitt. 

Ett sådant system benämns ofta CMM(I)S efter det engelska namnet Computerized 

Maintenance Management (Information) System [10], [11]. 
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Förutom att tillhandahålla nödvändig dokumentation kan ett CMMS användas för att 

samla in data från givare, generera arbetsorder och rondlistor samt utföra dataanalys 

och presentera statistik. Galar m.fl. [12] gör en indelning i fyra lager som kan ses i  

Figur 2.5. 

 

 

Figur 2.5. Indelning av CMMS i olika lager. 
 

I boken ”Maintenance Systems and Documentation” listar Kelly många av de fördelar 

som följer av ett datoriserat system, men han noterar också att det inte sällan uppstår 

problem vid införandet av dessa. Framförallt handlar det om att företagen 

undervärderar den tid som krävs för att överföra informationen från analog till digital 

form. Likväl läggs för lite tid och pengar på att utbilda personalen i mjukvaran, vilket 

får till följd att de anställda känner sig osäkra på hur systemet fungerar och därför 

undviker att använda det [13].  

Kopplat till ett modernt CMMS finns ibland någon form av bärbar utrustning vid arbete 

ute i anläggningen, genom vilken man kan få information eller ha möjlighet att mata in 

information i systemet. Det kan utgöras av ett separat system som kommunicerar med 

överliggande CMMS eller en webbaserad version av detsamma [10], [14].   

2.6 Organisation och arbetsprocess 

I de föregående avsnitten har teori för olika former av underhållsarbete presenterats 

samt hur en arbetsorder kan skapas. I detta avsnitt granskas vad som händer efter att 

en arbetsorder skapats och vad den resulterar i. Processen kan åskådliggöras genom ett 

flödesschema där åtgärder och informationsutbyten inom organisationen tydliggörs, se 

Figur 2.6. 
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Figur 2.6. Underhållsprocessen enligt Crespo Marquez och Gupta [15].  
(Med tillstånd av Elsevier Ltd) 
 

När ett UH-behov uppkommer skapas en arbetsorder, exempelvis via CMMS, och de 

åtföljande arbetsuppgifterna måste knytas till ansvarig person och utförare. Hur denna 

arbetsfördelning görs beror till stor del på arbetsuppgiftens karaktär. Kelly beskriver en 

indelning i tre nivåer, se Tabell 2.3 nedan [16]. 
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Tabell 2.3. UH uppdelat efter arbetsuppgifternas omfattning, fritt översatt efter Kelly. 

 

Kategori Underhållstyp 

First Line Akut avhjälpande  

Uppskjutet avhjälpande (mindre arbete)  

Förebyggande rutiner 

Second Line Uppskjutet avhjälpande (större arbete)  

Avhjälpande där verkstadsarbete krävs  

Förebyggande service  

Ombyggnation (mindre arbete) 

Third Line Uppskjutet avhjälpande (större arbete) 

Förebyggande (större arbete vid stopp) 

Ombyggnation (större arbete) 

 

Tsang gör en liknande indelning men använder sig av andra rubriker. För arbeten inom 

First Line är det främst den egna drift- och underhållsansvariga gruppen som utför 

uppgifterna eftersom det ofta krävs snabba insatser och god kännedom om 

anläggningen. Third Line (motsvarande Tsangs Level 3) utförs typisk som enskilda 

projekt med hjälp av specialiserad arbetskraft som inte finns inom den lokala 

organisationen [17]. Oavsett vem som utför arbetet ska det dokumenteras och 

rapporteras in till det gällande informationssystemet (CMMS) samt arbetsledning. I 

Figur 2.6 skiljer Crespo Marquez och Gupta på tre nivåer av beslutsfattande, där den 

strategiska nivån innefattar beslut om vilka metoder som ska tillämpas i olika 

situationer, och på olika typer av utrustning, baserat på en långsiktig plan för 

verksamheten [15].      

3 Underhållsstrategier  

3.1 Att formulera en strategi 

Vad som ska ingå i en UH-strategi varierar beroende på vem man frågar [18]. I slutet 

på föregående avsnitt nämndes Crespo Marquez och Guptas synsätt på UH-strategin 

som val och anpassning av UH-metoder i syfte att uppfylla långsiktiga verksamhetsmål 

[15]. Kelly konkretiserar strategibegreppets omfattning i fyra punkter: 

1) Slå fast målet med de olika anläggningsdelarna och underhållet. 

2) Formulera en optimal livscykel för varje enskild enhet (maskin). 

3) Ta fram ett underhållsschema för anläggningen. 

4) Skapa organisationen som ska lösa uppgiften och fastställ en budget för att 

finansiera UH-arbetet.  
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Punkt ett är jämförbar med Crespo Marquez och Guptas uppfattning om kopplingen 

till de långsiktiga verksamhetsmålen. Kelly skriver också att det är företagsledningens 

uppgift att formulera de mål och affärsstrategier som ska ligga till grund för hur de olika 

delarna av verksamheten (där UH är en del) bedriver sitt arbete [7]. Nästa steg är att 

bestämma utrustningens optimala livscykel. Det sker genom att jämföra 

livscykelkostnaden, LCC (Life Cycle Cost) [19], mot den nytta (inkomst) maskinen 

tillför verksamheten, resultatet blir utrustningens livscykelvinst, eller LCP (Life Cycle 

Profit) [8]. I Tabell 3.1 redovisas de faktorer som, enligt Kelly [7], avgör LCP.  

 
Tabell 3.1. Faktorer som påverkar livscykelvinsten (LCP), uppdelade efter kategori. 

 
Anskaffningskost. Driftkostnader Nytta Osäkerhetsfaktorer 

Kapital Produktion Användbar 
livstid 

Efterfrågan 

Installation UH Prestanda     
och 
produktkvalitet 

Pris på produkt 

Idrifttagning Bränsle Tillgänglighet Teknikens 
föråldringstakt 

 

Efter den kostsamma anskaffningsfasen, som ibland även innefattar en förstudie, börjar 

utrustningen generera inkomster i och med att den tagits i drift. Med ökande ålder stiger 

UH-kostnaderna för en maskin, samtidigt som tekniken blir omodern och prestandan 

sämre i jämförelse med modernare utrustning av samma typ. Efter ett antal år är det 

inte längre lönsamt att behålla utrustningen och den säljs (om möjligt) eller skrotas [20]. 

Valet av UH-metoder ska grundas på hur en sådan livscykel förväntas se ut. Kelly 

medger att prognoser av det här slaget både är komplicerade och osäkra men att det 

finns ansenliga vinster att göra, förutsatt att kompetensen (och den stora erfarenhet 

som krävs) finns inom företaget [7]. I SS-EN 60300-3-3 behandlas begreppet LCC, även 

de två föregående delarna av standarden kan vara till stöd vid arbetet med en apparats 

optimala livscykel [19]. 

Den antagna livsplanen för maskinen ska tillsammans med produktionsplaneringen 

ligga till grund för UH-schemat. Begreppet UH-schema innefattar här hela det 

förebyggande underhållet (alltså även det tillståndsbaserade), även inspektioner och 

tillståndsövervakning måste ju schemaläggas. Det avhjälpande underhållet måste 

hanteras parallellt med UH-schemat och planeras på betydligt kortare sikt i samband 

med att felen uppstår. De första tre punkterna på Kellys lista besvarar hur uppgiften ska 

lösas, den sista ska besvara av vilka personer och med vad? En ansvarsfördelning måste 

göras som talar om vem eller vilka som är ansvariga för drift, underhåll och reservdelar, 

samt vart dessa personer ska vara stationerade. Underhållsarbetet måste budgeteras, 
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något som till stor del redan påbörjats i samband med punkt 1 och 2. Sammantaget 

påverkas UH-arbetets målsättning av många olika faktorer som måste vägas mot 

varandra, se Figur 3.1 [7]. 

 
Figur 3.1. Faktorer som påverkar underhållsarbetet. 

 

3.2 Arbetsmetoder 

3.2.1 RCM 

Realiability Centered Maintenance (RCM) utvecklades av den amerikanska flygindustrin 

i slutet av 60-talet som ett sätt att effektivisera underhållet på allt mer komplexa system 

(i det här fallet flygplan) med höga krav på driftsäkerhet. Metoden bygger på att sju 

frågor ska besvaras och på så sätt identifiera kritiska funktioner och potentiella fel [4]. 

De sju frågorna är: 

1) Vilka funktioner och vilken prestanda krävs? 

2) På vilka sätt kan dessa funktioner upphöra att fungera? 

3) Vad är orsaken till varje sådant fel? 

4) Vad är effekten av varje sådant fel? 

5) Vad blir konsekvenserna av varje enskilt fel? 

6) Hur kan varje enskilt fel förebyggas? 

7) Hur ska detta hanteras om ingen förebyggande åtgärd är möjlig? [18] 
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Möller & Steffens anser att fördelen med RCM är att metoden inte lämnar något åt 

slumpen, men att den samtidigt är tids- och resurskrävande [4]. Riktlinjer för RCM 

återfinns i SS-EN 60 300-3-11 [21]. 

3.2.2 TPM  

Enligt både Salonen och Chen & Meng står TPM för Total Productive Maintenance 

[18], [22]. Möller & Steffens anser dock att konceptet idag har utvecklats så att M:et 

också står för Manufacturing och Management [4]. Metoden är en japansk 

vidareutveckling av det förebyggande underhållet. TPM bygger på att, genom ständiga 

förbättringar, skapa driftsäkra anläggningar för att öka både produktivitet och kvalitet 

[23]. Ett av de viktigaste begreppen inom TPM är de fem stegen, eller 5S. Där S:et står 

för de japanska ord som sammanfattar de olika stegen. Innehållet i 5S sammanfattas i 

Tabell 3.2 [4].  

 
Tabell 3.2. De olika stegen inom 5S, översättning enligt Möller & Steffens. 

 
Steg  Svensk översättning  Aktiviteter 
1 Sortera/inventera Inventera och avlägsna onödigt material. 

 
2 Systematisera Material som blir kvar får en bestämd plats. 

 
3 Städa (initialrengöring) Rengör maskin, kringutrustning, arbetsyta. 

 
4 Se till Skapa rutiner för att upprätthålla nivån i steg 3. 

 
5 Standardisera Kontrollera regelbundet att standarden följs. 

 

3.3 Elektriska anläggningar- villkor och riktlinjer 

De tre vanligaste orsakerna till fel på elektrisk utrustning är mekaniska fel, den 

omgivande miljön samt den mänskliga faktorn (handhavandefel). Vid anläggningar där 

man inte arbetar med förebyggande underhåll är felfrekvensen på de elektriska 

komponenterna tre gånger högre jämfört med de anläggningar där FU tillämpas [24].  

I både IEEE Std. 902-1998 och i NFPA 70B finns riktlinjer för EPM, Electrical 

Preventive Maintenance i kombination med RCM. Fokus ligger på att minska risken för 

skada på personer och egendom, och de fyra grundläggande stegen för att fastslå ett 

EPM-program lyder: 

1. Sammanställ en komplett lista på apparater och system. 

2. Avgör vilka apparater och system som är mest kritiska. 

3. Utveckla ett system för övervakning.  
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4. Bestäm vilken intern och extern personal som är nödvändig för att 

implementera och upprätthålla EPM-programmet [25]. 

I NFPA 70B finns också underhållsanvisningar för specifika typer av elektrisk 

utrustning. I Tabell 3.3 visas ett urval av de kapitel som behandlar ställverk, 

transformatorer och roterande maskiner. 

 
Tabell 3.3. Ett urval av de kapitel i NFPA 70B som ger riktlinjer för underhåll av ställverk, 
transformatorer och roterande maskiner. 

 

Utrustningstyp Kapitel 

Ställverk 15- Substation and switchgear 

assemblies 

16- Motor Control Equipment 

17- Insulated-Case/Molded-Case 

Circuit-breakers 

18- Fuses 

Transformatorer 21- Power and Distribution 

Transformers 

Roterande maskiner 25- Rotating Equipment 

26- Vibration 

 

4 Riskbedömning 

4.1 Teori 
 
I sin avhandling Environmental Risk Assessment, betecknar Filipsson 

riskbedömningen som det första steget av tre i riskanalysprocessen. De följande två 

stegen utgörs av riskkommunikation och riskhantering (eng. risk management). Vidare 

skriver hon att en riskbedömning utförs i fyra steg: 

1. Identifiera faran 

2. Bestämma farans karaktär 

3. Bedöma exponering 

4. Uppskatta sannolikheten för en negativ händelse [26] 

I Impact of Dependencies in Risk Assessments of Power Distribution Systems lyfter 

Alvehag istället fram tre frågor som ska ligga till grund för en riskbedömning: 
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− Vad kan gå fel? 

− Hur sannolikt är det att detta inträffar? 

− Vilka konsekvenser får det? [27] 

I en artikel i Journal of Hazardous Materials från 2008 skriver Arunraj & Maiti att 

underhåll och säkerhet länge betraktades som två skilda aktiviteter, men att detta synsätt 

på senare år börjat ifrågasättas till förmån för en mer integrerad teori [28]. Arunraj & 

Maiti introducerar begreppet Risk-Based Maintenance (RBM) [29] som de menar kan 

ses som en vidareutveckling av bland annat RCM i kombination med risk- och 

säkerhetsbedömningar. Arbetet med RBM delas in i två faser; riskbedömning följt av 

underhållsplanering baserat på risk. Den generella processen ses i Figur 4.1.   
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Figur 4.1. Generellt tillvägagångssätt vid arbete med RBM enligt Arunraj & Maiti [28].  
(Med tillstånd av Elsevier) 
 

Riskbedömningen anses vara den viktigaste av de två faserna eftersom resultatet av 

denna ligger till grund för underhållsplaneringen. Även Arunraj & Maiti sammanfattar 

riskbedömningen med ett antal frågeställningar: 

− Vad kan gå fel? 

− Hur kan det gå fel? 
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− Hur troligt är det att detta inträffar? 

− Vilka blir konsekvenserna? 

Riskbedömningen kan utföras genom kvantitativ eller kvalitativ metod. Den 

kvantitativa metoden förutsätter att relevant data finns tillgänglig för statistiska analyser. 

Arunraj & Maiti poängterar att ett kvantitativt tillvägagångssätt endast är aktuellt i de 

fall där man bedömer att nyttan av sådana beräkningar motiverar den kostnad och 

eventuella praktiska svårigheter som detta kan medföra. I andra fall kan det vara 

tillräckligt med en kvalitativ metod där riskerna beskrivs genom att svara på de fyra 

frågorna ovan. Efter att riskbedömningen genomförts görs också en kategorisering av 

de olika anläggningsdelarna efter hur hög risk som kan knytas till respektive enhet, se 

Figur 4.1. För en enhet vars riskfaktor inte kan betraktas som låg kan det exempelvis 

vara motiverat med tätare underhållsintervaller, mer omfattande tillståndsövervakning 

eller ombyggnation. Resultatet presenteras lämpligtvis i en riskmatris, se Figur 4.2.  

 

 

Figur 4.2. Riskmatris, stor sannolikhet i kombination med allvarlig konsekvens resulterar i en 
hög risk. 
 

I Figur 4.2 visas hur risken beror av sannolikhet och konsekvens. I en bilaga till SS-
EN 60300-3-11, Riktlinjer för funktionssäkerhetsinriktat underhåll, ges exempel på olika 
kvalitativa klassningar av både sannolikhet och konsekvens [21]. Författarens 
översättning av dessa visas i Tabell 4.1 nedan. 
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Tabell 4.1. Olika grader av sannolikhet och konsekvens baserat på SS-EN 60300-3-11. 

 
Sannolikhet Konsekvens 
Frekvent Katastrofal 
Trolig Allvarlig 
Enstaka Marginell 
Osannolik Lindrig 
Avlägsen  

 

I ett dokument gällande framtida underhållsinvesteringar [30] använder ABB en modell 

för riskbedömning där en del behandlar personsäkerhet medan en annan behandlar 

driftsäkerhet. Fem grader av sannolikhet, respektive konsekvens anges. Graden av 

sannolikhet multiplicerat med graden av konsekvens ger en riskfaktor, och beroende på 

i vilket intervall denna faktor hamnar så krävs olika åtgärder, se Bilaga C.   

4.2 Val av metod 

Arunraj & Maitis fyra frågeställningar är tydliga och de får även med frågan om hur 

något kan gå fel. Samma typ av felfunktion kan tänkas uppstå på flera olika sätt och det 

gäller att identifiera alla dessa möjliga felkällor för att kunna göra en bra bedömning av 

sannolikheten.  

I den riskmodell som tidigare använts av ABB (som investeringsunderlag) bedöms 

sannolikheten efter antal gånger per år som något kan tänkas inträffa. Det handlar 

således om en kvantitativ eller semikvantitativ sannolikhetsskala. För att kunna uttala 

sig om en sådan felfrekvens behövs någon form av statistiskt underlag. Om alla möjliga 

fel och orsaker ska kunna kategoriseras efter felfrekvens krävs ett mycket omfattande 

sådant. För att undvika den typen av problematik kommer istället den rent kvalitativa 

sannolikhetsskalan från SS-EN 60300-3-11 att användas (se Tabell 4.1). ABB:s skala för 

konsekvenser behålls, och drift- respektive personskador bedöms var för sig. 

5 Anläggningen 

5.1 Den elektriska utrustningen 

Anläggningen matas från ett närliggande utomhusställverk med 130/6,3 kV 

transformering. Den inkommande 6,3 kV-matningen går via ett inomhusställverk, i 

samma lokaler som ABB nyttjar, men drift- och underhåll sköts här av fastighetsägaren 

och är således inte ABB:s ansvar. Från fastighetsägarens ställverk matas 

högeffektlaboratoriets utrustning via två skenor där kraften fördelas ut till ett flertal 

transformatorer, roterande omformarsystem, provuttag samt korskopplingtavla. I 

Bilaga B ses ett förenklat enlinjeschema som framförallt visar de olika ställverken och 

hur dessa är förbundna till varandra.  
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Kartläggningen av utrustningen har skett genom granskning av interna dokument, 

undersökningar på plats i anläggningen, sökningar i TT-Underhåll (CMMS), samt 

genom samtal med personalen. 

5.1.1 Ställverk 

Ställverk samt bestyckning i form av effektbrytare sammanfattas i Tabell 5.1 nedan.  

 
Tabell 5.1. Ställverkens spänningsnivåer samt effektbrytare [31]. 

 
Beteckning Ställverksmodell Spännings-

nivå [kV] 

Effektbrytare 

=WB 11 ABB VHA 

(Safesix) 

6,3 ABB HPA 12/625 C (7st) 

=WC 11 ABB UniGear 6,3 ABB HD4 (3st) 

=WB 12 ABB Center 5000 0,7 ABB SACE F2 S (2st) 

=WB 13 ABB Center 5000 0,4 ABB SACE F4S 3200 (2st) 

ABB SACE SH-1250 (1st) 

ABB SACE SN-1250 (1st) 

 

Mellanspänningsbrytarna i Safesix- och UniGear-ställverken är SF6-isolerade och av 

utdragbar typ. Underhållsinstruktioner finns på ABB:s hemsida [32]. I 

lågspänningsställverken är F2S och F4S av ACB-typ medan SH/N-1250 är en MCCB. 

Även här finns underhållsinstruktioner tillgängliga via ABB:s hemsida [33].  

Ställverken okulärbesiktigas varannan månad av underhållspersonalen och brytarna gås 

igenom en gång per år enligt avtal med ABB Service.  

5.1.2 Transformatorer 

Data över transformatorerna sammanfattas i Tabell 5.2 nedan [34], [35].  
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Tabell 5.2. Transformatorer och dess egenskaper. 

 
Beteckning Typ Kylart1 Sn [MVA] Tillv. år 

=T1  

(kritisk maskin) 

3st enfas enheter 

 

 

OFAF 3x15  

(max 20 min) 

          

50-tal 

=T2 Trefas ONAN 2,5 50/60-tal 

=T3 Trefas ONAN 2,5 50/60-tal 

=T4 Trefas OFAF 1,6 50/60-tal 

=T10 

(kritisk maskin) 

Trefas 

torrisolerad 

 

Självkyld 2,5 2005 

=T15 Trefas 

 

ONAN 2,0 1974 

=T16 Trefas  

reglertrafo m. 

lindningskoppl. 

 

ONAN 1,5 50/60-tal 

 

T1 används för kortslutningsprov och ett fel på denna skulle kunna omöjliggöra sådana 

prov under en längre tidsperiod. T10 är en torrisolerad transformator med två 

sekundärlindningar som fördelar ut kraften till lågspänningsställverken.  

Transformatorerna inspekteras varannan månad genom en okulär besiktning där även 

oljenivån noteras. En gång per år genomför ABB Service en besiktning där man 

kontrollerar följande: 

− Provning av gas- och temperaturvakt 

− Oljenivåvisare 

− Lufttorkapparaten 

− Packningar 

− Ytbehandling 

− Oljeprov 

 

                                                 
1 OFAF=oil forced/air forced, ONAN-oil natural/air natural [25] 
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Dessutom mäts transformatorernas isolationsresistans årligen och manöverräknaren på 

T16 läses av.  

5.1.3 Roterande maskiner 

Maskinerna är uppdelade efter hur de vanligtvis används. I Tabell 5.3 redovisas motorer 

och i Tabell 5.4 generatorer. Observera att märkeffekten för synkronmaskinerna anges 

i skenbar effekt medan den för övriga maskiner anges i aktiv effekt. De något varierande 

bokstavsbeteckningarna beror på att äldre beteckningar lever kvar samtidigt som nyare 

standardbeteckningar införts på delar av anläggningen. Samtliga maskiner är från  

1950-talet förutom M1 som är tillverkad 1992.  

 
Tabell 5.3. Data på anläggningens motorer [36]. 

 

Beteckning Sn, Pn Un [V] Märkvarvtal 

[RPM] 

Modell 

-M1 

(kritisk maskin) 

500 kW 6300 2975  

Asynkron 

-M2 

(kritisk maskin) 

450 kW 6300 740  

Asynkron 

-M3 

(kritisk maskin) 

220 kW 380 970  

Asynkron 

-S4 470 kVA 380 750 Synkron 

(alt. som 

generator) 

 

-S5 470 kVA 380 750 Synkron 

(alt. som 

generator) 

 

-G5 41 kW 220 1370- 1800 Likström 

 

-G6 41 kW 220 1370- 1800 Likström 

-G7 32-140 kW 60-220 375- 1500 Likström 

 

-G8 60 kW 220 1430 Likström 
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Tabell 5.4. Data på anläggningens generatorer [36]. 

 

Beteckning Sn, Pn  Un [V] Märkvarvtal 

[RPM] 

Typ 

-G1 
(kritisk maskin) 

5250 kW 1050 748- 685 Likström 
 

-S1 
(kritisk maskin) 

400 000 kVA2 11000 2980 Synkron 

-G2 400 kW 330 750 Likström 
 

-S2 400 kVA 660 750 Synkron 
 

-G3 400 kW 330 750 Likström 

-S3 400 kVA 660 750 Synkron 
 

-G4 
(kritisk maskin) 

200 kW  2x115 970 Likström 
 

-S6 35 kVA 800 1500 Synkron 
 

-S7 35 kVA 800 1500 Synkron 
 

-S8 37,5 kVA 330 375 Synkron 
 

-S9 50 kVA 380 1500 Synkron 
 

 

Kortslutningsgenerator S1 är avgörande för att kunna utföra de prov med höga 

strömmar som idag görs. Det är en ovanlig maskin och att byta ut den skulle troligtvis 

ta flera år och vara mycket kostsamt. G1 levererar magnetiseringsströmmen till S1 och 

G4 förser laboratoriet med kontroll- och manöverspänningar. 

Vid den årliga revisionen går man igenom maskinerna och kontrollerar olja, lager, 

borstar, släpringar, kommutatorer etc. Även här mäts isolationsresistanser och 

maskinerna rengörs. På de maskiner som har få drifttimmar görs endast en 

okulärbesiktning.  

M1 är drivmotor till S1 och dessa två maskiner är de enda som har objektiv 

tillståndsövervakning. Sensorer mäter här temperatur i både lindningar, lager, olja och 

kylvatten. Även oljetrycket övervakas. Dessutom utförs vibrationsmätningar på S1 två 

gånger per år. För några år sedan installerades en givare för att mäta förändringar i 

luftgapets flödestäthet, något som kan indikera en varvkortslutning i fältlindningen [37]. 

I dagsläget används inte denna givare för tillståndsövervakning.    

                                                 
2 Under 0,5 sekunder 
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5.2 Datoriserat underhållssystem 

För ett par år sedan införskaffades ett datoriserat underhållssystem, ett CMMS, i form 

av TT-Underhåll från Tic Tac System AB. Större delen av all fast utrustning finns 

registrerad här, tillsammans med delar av tillhörande dokumentation. Sådan 

dokumentation kan exempelvis bestå av kretsscheman, serviceprotokoll, manualer och 

information rörande reservdelar och vart dessa kan beställas. Programmet är 

webbaserat och meningen är att underhållspersonal ska kunna arbeta ute i anläggningen 

med tillgång till dokumentation, rondlistor o.d. via t.ex. surfplattor och mobiltelefoner. 

Dessutom ger det möjlighet att registrera mätvärden och åtgärder i systemet direkt på 

plats [14]. I dagsläget är inte den mobila tekniken fullt implementerad i arbetet men man 

beräknar vara igång med detta inom en snar framtid.  

6 Resultat och analys 

I den inledande delen redovisas den genomförda riskbedömningen tillsammans med en 

diskussion kring resultatet och utvärdering av modellen. I de följande delarna 

presenteras en underhållsstrategi med Kellys fyra steg som utgångspunkt, dock med 

vissa tillägg i andra steget. Den avslutande delen behandlar nyanskaffning och 

reinvesteringar.  

6.1 Utförd riskbedömning 

Som tidigare nämnts görs riskbedömningen på WB11, Safesix-ställverket (ABB VHA) 

för 6,3 kV. En sammanställning av resultatet finns att läsa i Bilaga D i form av ett 

protokoll. Nedan motiveras de risker som tagits med och hur dessa bedömts.  

Ljusbåge orsakar explosion. Möjlig feldimensionering bedöms lika sannolikt som 

apparatfel med anledning av att många ändringar skett i anläggningen sedan den 

byggdes, bland annat har spänningsnivån i anslutningspunkten mot nätet ökat.  

Läckage av SF6. Förekomsten av gaser innebär alltid en viss risk för läckage. Enligt 

ABB:s hemsida är risken för läckage större vid underhållsarbete än vid normal drift [38]. 

Svavelhexafluorid betraktas varken som hälsovådligt eller brandfarligt (men har dock 

negativ miljöpåverkan) [39].  

Brytaren misslyckas att bryta. Överliggande brytare (i fastighetsägarens ställverk) 

bryter via nödstoppskrets.  

Kapsling ger vika vid explosion. I lokalen måste flamskyddade kläder bäras vilket gör 

att konsekvenserna mildras något. Sannolikheten för att dörrar och luckor stängs på ett 

felaktigt sätt är oklar och kan behöva undersökas.  

Brand i ställverket. Begränsat med brännbart material i ställverket. I lokalen får inte 

brännbart material lagras. Frågan är om branden kan ta sig ner i kabelkällaren.    
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Felaktig lägesindikering. Det finns en dokumenterad händelse där en axel kopplad 

till brytarens manövervred gått av. Axelns funktion är att koppla om elektriska 

kontakter för lägesindikering. Konsekvenser kan behöva utredas. 

Jord anbringas med brytaren sluten. Mekanisk manöverförregling finns men reglaget 

för brytarförflyttning kan ibland kärva. Innebär detta extra slitage på mekanismen så att 

risken för fel ökar? Svårbedömt.  

Ytterligare en frågeställning som dykt upp under arbetets gång är vad som händer om 

någon av maskinerna som matas från WB11 behöver stoppas via nödstopp. Eftersom 

nödstoppssystemet i byggnaden är kopplat så att överliggande brytare i 

fastighetsägarens ställverk bryter har ABB inte full kontroll över den funktionen. Vad 

händer om den inte lyckas bryta? Finns det något redundant system eller brytarfelsskydd 

som skickar signal uppströms till matande nät? En lösning kan vara att installera en 

brytare för inkommande matning till WB11. Detta kan behöva utredas.  

Eftersom riskerna bedöms var för sig kan ett avslutande steg bli att bedöma vad som 

händer om två, eller fler fel, inträffar samtidigt. Utrustningens sammanvägda 

riskklassning kan aldrig bli lägre än den enskilt högsta riskfaktorn. Om en maskin 

bedöms ha många olika felkällor (även om riskfaktorerna är låga), eller flera med hög 

riskfaktor, bör detta bidra till att ge maskinen en högre sammanvägd riskklass. I fallet 

med WB11 sattes ett högsta värde på 9 (se Bilaga D), de andra riskfaktorerna var minst 

ett par kategorier lägre, vilket resulterar i en riskklassning på 9 för enheten. Det ska 

dock noteras att detta gäller risken för driftspåverkan. För personskador blev 

riskfaktorns maximala värde 6.       

6.2 Steg 1: Affärsstrategin som grund 

För både Kelly [7] och Crespo Marquez & Gupta [15] är underhållsstrategins 

utgångpunkt den övergripande affärsstrategin som formuleras av företagsledningen. I 

den inledande delen av rapporten förklaras att laboratoriet står inför en 

reinvesteringsfas och att målen för denna ännu inte är helt fastställda. Ett par veckor 

efter att arbetet med denna rapport påbörjats hölls ett möte rörande vilka satsningar 

som behöver göras samt vilka tekniska krav som ställs på ett framtida 

högeffektlaboratorium. Svaren kommer att dröja ännu ett tag och därför får rapportens 

analys bygga på de affärsstrategier som gäller i dagsläget, men också beskriva strategin 

utifrån ett generellt perspektiv för att bädda inför framtida förändringar i verksamheten.  

I anläggningsbeskrivningen är några utrustningar benämnda som kritiska maskiner, 

dessa maskiner utgör en förutsättning för att kunna leverera höga strömmar vid 

kortslutningsprov. I dagsläget är sådana kortslutningsprov en viktig del av 

verksamheten och därför också en betydande del av affärsstrategin. I första hand är 

dock anläggningen byggd som ett forskningslaboratorium, designad för att vara så 

flexibel som möjligt. Denna dynamik går inte att koppla till en viss maskin utan är mer 
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av ett övergripande koncept som är viktigt att behålla för att kunna tillgodose de 

varierande forskningsprov som behöver göras nu och i framtiden. Sammanfattningsvis 

kan två klara affärsstrategier skönjas (varvid den första måste anses som den absolut 

viktigaste), högeffektlabbets konkurrensfördelar om man så vill: 

 Dynamisk anläggningsdesign för varierande forskningsprov 

 (Prov med ökande krav på effektnivå) 

6.3 Steg 2: Livscykel och kontinuerliga bedömningar 

Punkt nummer två i Kellys lista är att fastslå optimala livsplaner för varje enskild 

maskin. Många av de utrusningar som tas upp i rapporten är långt över 50 år gamla och 

att göra en LCC över dessa känns inte helt aktuellt. Den slutsatsen baseras på att de 

kostnader som en gång uppstod i samband med anskaffning uppstod för över 50 år 

sedan och de vinster som de olika enheterna genererat är svårbedömda och utspridda 

över lika många år. Rent allmänt kan tilläggas att vinster är svårbedömda överlag i en 

verksamhet vars främsta mål är forskning och utveckling och många av de UH-teorier 

som tagits fram har haft någon typ av producerande industri i åtanke. Däremot kan 

LCC vara en bra utgångspunkt vid nyanskaffning av maskiner, något som behandlas i 

slutet av detta kapitel.  

På ABB Corporate Research arbetar man idag med riskbedömningar i stor omfattning, 

inte minst i arbetet med arbetsmiljö och elsäkerhet. Att låta riskbedömningar ligga till 

grund även för underhållsarbetet, i form av exempelvis RBM, kan medföra många 

fördelar. Anläggningen är i ständig förändring till följd av omkopplingar men även på 

grund av mindre ombyggnationer, nya matningsvägar, nya provplatser etc. Detta leder 

till att en anläggningsdel som inte utgör en kritisk funktion idag kanske gör det imorgon. 

Då behövs en metod som beaktar alla nya förutsättningar. Det finns en stor 

elkraftteknisk kompetens och erfarenhet inom den egna personalstyrkan vilket 

möjliggör kvalitativa bedömningar med tillfredställande resultat. Dessutom kan vissa 

synergieffekter uppnås eftersom riskbedömningar ofta ändå genomförs med avsikt på 

arbetsmiljö och personsäkerhet, och inte sällan av samma personal som planerar 

underhållet. Arbetet med RBM har egentligen redan påbörjats i och med framtagandet 

av modeller för riskbedömning men inte fullt ut implementerats i det löpande UH-

arbetet. Relevanta frågeställningar måste formuleras kring varje anläggningsdel och 

sammanfogas i en övergripande riskbedömning. En sådan riskbedömning bör också 

finnas med i den löpande dokumentationen till varje maskin och omvärderas med 

lämpliga intervall eller då någon betydande förändring gjorts.  

Andra koncept som exempelvis RCM har många gemensamma drag med RBM. Dock 

tenderar arbetet med RCM att bli mer resurskrävande eftersom det i stor utsträckning 

baseras på kvantitativa metoder. För större industrier med någon typ av standardiserad 

och kontinuerlig produktionsprocess kan det vara meningsfullt med sådana analyser. 
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Högeffektlaboratoriets anläggning är tvärtom relativt liten och diversifierad (i 

jämförelse med exempelvis en processindustri) och att få fram relevant statistik kan bli 

både svårt och olönsamt.  

Även TPM bygger till stor del på väl definierade och repeterbara processer. Konceptet 

kan eventuellt vara aktuellt i andra delar av verksamheten, exempelvis vid arbetet med 

produktprov och skötsel av provplatser.   

6.4 Steg 3: Underhållsschema 

I de fyra ställverk som granskats finns inga effektbrytare som betecknats som kritiska. 

Mellanspänningsbrytarna är av utdragbar typ (truckbrytare) som vid behov kan flyttas 

och ersätta varandra om det skulle uppstå ett fel på någon av enheterna. Dessutom är 

det möjligt att ersätta en felande brytare med en ny då dessa är standardapparater med 

relativt kort leveranstid, det sista gäller även lågspänningsbrytarna. Det schemalagda 

förebyggande underhållet som idag utförs av ABB Service i kombination med 

kontinuerliga inspektioner kan anses tillräckligt.  

Många transformatorer och roterande maskiner är av äldre modell och tar relativt lång 

tid att ersätta om de skulle haverera. En jämförelse av rekommenderade 

serviceintervaller enligt NFPA 70B med vad som görs idag kan ses i Tabell 6.1 och 

Tabell 6.2 nedan.  

 
Tabell 6.1. En jämförelse av serviceintervaller för oljefyllda krafttransformatorer. 

 
Aktivitet Intervall enligt NFPA Intervall enligt 

nuvarande schema 

Ström- och 
spänningsavläsning 

Veckovis/Månadsvis Vid användning 

Temperaturavläsningar Veckovis/Månadsvis Vid anv./2 månader 

Kontroll av oljenivå Veckovis/Månadsvis Vid anv./2 månader 

Avläsning av tryck/vakuum-
mätare 

Veckovis/Månadsvis Vid anv./2 månader 

Olje-och gasanalyser Årligen Årligen 

Isolationstest 3-5 år Årligen 

Omsättningstest 3-5 år Ibland vid användning 

 

På T10, som är torrisolerad, görs årligen kontroller motsvarande de som anges i NFPA 

70B (se Bilaga A) med ett rekommenderat intervall på 2 år.  

  



Riskbedömning och underhållsstrategier för ABB:s högeffektlaboratorium i Västerås 
 

 29 

 
Tabell 6.2. En jämförelse av serviceintervaller för roterande maskiner. 

 

Aktivitet Intervall enligt NFPA Intervall enligt 

nuvarande schema3 

Vibrationsanalys 6 månader 6 månader (endast S1) 

Okulär och mekanisk 
inspektion av stator- och 
rotorlindningar, samt 
rengöring 

Årligen 4-5 år (endast S1) 

Elektriska test på stator- och 
rotorlindningar 

Årligen Årligen 

Okulär och mekanisk 
inspektion av borstar, 
släpringar och kommutatorer 

Årligen Årligen 

Kontrollera oljenivå på 
glidlager 

Veckovis/ 

Månadsvis 

2 månader 

Töm, spola och smörj in 
glidlager (endast äldre 
lagertyper) 

Årligen Årligen 

Kontrollera att förekommande 
isolering av lager ej blivit 
kortsluten 

1000 timmar Årligen 

Inspektion och smörjning av 
kullager 

Efter tillverkarens 

anvisning 

Årligen 

Töm, spola och smörj in 
Kingsbury stötlager 

Efter tillverkarens 

anvisning 

Årligen 

 

Jämförelsen visar att det schemalagda förebyggande underhållet i de flesta fall stämmer 

bra överens med rekommendationerna i standarden. Möjligtvis mäts 

                                                 
3 På maskiner med få drifttimmar görs endast en okulär besiktning (2015 sattes gränsen vid 68 timmar) 
[40]. 
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isolationsresistansen på transformatorerna onödigt ofta. Om det inte finns något tecken 

på att isolationen försämrats är det fullt tillräckligt med en mätning vart tredje år. En 

annan avvikelse är vibrationsanalysen och inspektion av rotor- och statorlindningar, 

vilka bara utförs på S1. Anledningen är att S1 är betydligt större, dyrare, utsätts för 

högre påfrestningar och skulle ta mycket lång tid att ersätta. De andra kritiska 

maskinerna är lättare att ersätta, även om det också kan ta tid. En riskbedömning av 

maskinerna skulle kunna klarlägga om det finns anledning att omvärdera den aktuella 

policyn på någon enhet.     

I standarden NFPA 70B presenteras begreppet EMP tillsammans med en checklista 

för elektriskt FU. Den första punkten är att lista alla maskiner, nästa steg är att avgöra 

vilka som är kritiska. I fallet med S1 och de övriga kritiska maskinerna (ovan) 

framgick att ett system med olika nivåer av ”kritisk maskin” kan vara att föredra. 

Genom att använda sig av riskbedömningar där alla relevanta faktorer vägs in i 

konsekvensbedömningen (kostnad, stopptid, påverkan på projekt o.s.v.) så kan 

riskfaktorerna tala om hur vital en maskin är för verksamhetens måluppfyllnad.   

Punkt tre i EMP lyder: utveckla ett system för övervakning, vilket för diskussionen in 

på tillståndsbaserat FU (CBM). I föregående avsnitt (6.3) slogs fast att omfattande 

statistiska analyser, av flera anledningar, troligtvis inte är en framkomlig väg till 

effektivare underhåll. Det ska inte tolkas som att mätningar är meningslösa. Tvärtom 

kan tillståndsövervakning vara mycket relevant när det kommer till en äldre 

anläggning som Högeffekten. Åldern tar ut sin rätt på alla delar av maskinen, 

exempelvis kan fel uppstå till följd av oförutsedd materialutmattning, genom 

tillståndsövervakning kan ett haveri som föregås av en viss felutvecklingstid 

förhindras. För de mest kritiska maskinerna (de med högst riskfaktor) kan även 

tendensövervakning vara aktuellt om det finns ytterligare parametrar som kan bidra till 

bättre diagnostik. Exempelvis kan någon kunnig person klarlägga om den outnyttjade 

givaren på S1 kan komma till användning. 

I Figur 2.5 åskådliggjordes ett CMMS med en uppsättning lager, det yttersta lagret 

bestod av sensorer som skickade data från tillståndsövervakningen direkt till systemet. 

För högeffektlaboratoriets del är en sådan funktion inte prioriterad. Anläggningen är 

så pass liten att data kan inhämtas manuellt från styrsystemet eller direkt på plats vid 

maskinen och matas in i systemet. 

6.5 Steg 4: Organisation och Budget 

Kelly ger exempel på förekommande svårigheter med CMMS, bland annat att behovet 

av tid till utbildning i implementeringsfasen ofta underskattas, vilket får till följd att 

systemet inte används fullt ut. På grund av personalomflyttningar har en liknande 

situation uppstått vid Högeffekten. För att undvika framtida problem bör en person 

utses till systemansvarig och få tid till att sätta sig in i systemet ordentligt. Den 

systemansvarige kan sedan vid behov utbilda annan personal, samt skriva instruktioner, 
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så att alla användare förstår och använder samma dokumentbeteckningar, rutiner för 

datalagring etc. Det datoriserade underhållssystemet bör innehålla: 

− Grundläggande dokumentation 

− Eventuell LCC 

− Information om UH-organisation, både intern och extern personal. 

− Utförda riskbedömningar 

− Plan för förebyggande UH 

− Plan för avhjälpande UH 

− Maskinjournal samt övrig löpande dokumentation 

I dagsläget finns redan mycket av ovannämnda dokumentation. Problemet är att 

informationen i många fall är utspridd över en mängd olika mappar och efter olika 

mallar. Det gör att sökbarheten försämras, risken att viktig information missas ökar och 

att en enskild maskins drifts- och underhållshistoria blir svår att överblicka. Mycket 

arbete har de senaste åren lagts på att rätta till dessa problem, men på grund av tidigare 

nämnda personalomflyttningar har arbetet med detta till viss del avstannat. När väl en 

bra ordning arbetats fram kommer det bli betydligt lättare att göra rätt från början när 

ny utrustning införskaffas.  

Eftersom den egna UH-gruppens resurser är starkt begränsad är det viktigt att knyta 

nära kontakter med externa firmor, och personal inom ABB:s serviceavdelningar, för 

att säkerställa att rätt hjälp finns tillgänglig när den behövs. Anläggningens natur gör att 

behovet av rätt kompetens ofta kan vara den springande punkten. Det kan röra sig om 

äldre utrustning, där många som haft kunskaper om denna gått i pension, eller relativt 

ovanlig utrustning (ex. kortslutningsgeneratorn). Att få tag i rätt person kan spara både 

tid och pengar, därför är det också viktigt att knyta sådana kontaktuppgifter till 

respektive maskin. Ibland blir det nödvändigt att tillverka reservdelar eller 

kompletterande utrustning för att lösa ett problem. För sådana ändamål tar laboratoriet 

ofta hjälp av en närliggande mekanisk verkstad. För att inte bli helt beroende av en 

firma kan det också vara idé att ibland vända sig till andra leverantörer och på så sätt 

skapa ett bredare kontaktnät.   

I frågor gällande budget och finansiering är det svårt att göra några välgrundade 

uttalanden eftersom tillgången till sådan information, av naturliga skäl, varit starkt 

begränsad i arbetet med denna rapport. I prissättningen för återkommande 

produktprovning borde kostnaden för underhåll (och reinvesteringar) vara relativt 

okomplicerad att beräkna, i likhet med en producerande verksamhet. Vid provning i 

forskningssyfte blir det svårare. Provuppställningen tas ofta fram enbart för det aktuella 

projektet, kraven ändras under projektets gång, utrustning måste köpas in och långa 

ställtider kan uppstå (för att nämna några försvårande omständigheter). Ett sätt att lösa 

detta på är att ta upp UH-kostnaden i provplatshyran i form av ett UH-pålägg vid sidan 
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av de direkta kostnaderna. Då får alla projekt gemensamt dela på kostnaden för 

underhåll. Ett motargument till en sådan lösning kan vara att kostnadsfördelningen inte 

blir tillfredställande, om kravet är att alla projekt ska bära sina egna kostnader. Kanske 

vill man lösa det med årliga anslag till underhåll av laboratoriet. Hur man än väljer att 

göra är det viktigt att kunna presentera ett ekonomiskt underlag för de beslut som tas, 

här kan livscykelkostnadsanalysen ge ett viktigt bidrag. 

6.6 Nyanskaffning/Reinvestering 

Inför en omfattande ombyggnation eller nyanskaffning bör man ställa sig frågor som: 

− Hur påverkar detta laboratoriets affärsstrategi?  

− Försämras flexibiliteten/dynamiken?  

− Låser vi oss vid en viss typ av provning? 

Om svaret är ja på de två sista frågorna måste man se över affärsstrategin. Har denna 

ändrats kan en sådan förändring vara motiverad. Om inte finns risk att den planerade 

reinvesteringen görs med ett för kortsiktigt perspektiv för ögonen, och kan i 

förlängningen försämra laboratoriets möjligheter att utföra efterfrågade prov. 

Alternativt leda till ännu en kostnad i form av återanpassning till rådande önskemål.  

Beslut om kostsamma reinvesteringar föregås av en förstudiefas. Det är i den fasen som 

en kartläggning av förväntade livscykelkostnader är som mest aktuell, analysen ger 

möjlighet att jämföra ekonomiska aspekter av olika investeringsalternativ. Som stöd för 

arbete med LCC se SS-EN 60300-3-3 [19]. Här identifieras också vilket UH som krävs 

och som kommer ligga till grund för maskinens underhållsschema.  

I samband med att utrustningen levereras och tas i drift måste den ansvarige på ABB 

säkerställa att all relevant dokumentation mottagits samt även göra denna tillgänglig och 

sökbar (genom inmatning i rådande CMMS). För att få en uppfattning om vilken 

dokumentation som kan krävas se SS-EN 13460: 2009 [9].  

6.7 Strategin i sin helhet 

I Figur 6.1 visualiseras den framtagna strategin genom en översikt som ska tydliggöra 

de ingående momenten och aktiviteterna. Meningen är att figuren ska fungera som ett 

stöd i arbetet med underhållsplaneringen. Riskfaktorns (sammanvägda riskklassens) tre 

kategorier (låg, medel, hög) kan exempelvis motsvaras av grön, gul och röd i 

riskmatriserna i Bilaga C. Genom att aktiviteterna är knutna till relevanta kapitel i 

rapporten blir det lättare att sätta sig in i de olika momenten samtidigt som man behåller 

överblicken. 
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Figur 6.1. Underhållsstrategi för högeffektlaboratoriet, en överblick. 
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7 Slutsatser och framtida arbete 

Flera av de aktiviteter som omfattas av den föreslagna strategin arbetar man redan med 

i någon form. Genom att gemensamt arbeta utefter en tydlig strategi blir verksamheten 

effektivare samtidigt som transparensen ökar, något som kan vara viktigt i 

kommunikationen med kunder, myndigheter och andra intressenter.  

Många risker är svårbedömda och med en kvalitativ modell kan det ibland vara svårt att 

helt motivera vad som avgör när ett värde väljs över ett annat. Den som utför 

riskbedömningen bör ha lång erfarenhet av den aktuella utrustningstypen. 

Riskbedömningen i denna rapport är utförd av författaren som saknar sådan erfarenhet, 

därför måste resultatet ses som en grov uppskattning. Viktigast är dock förmågan att 

kunna föreställa sig alla de saker som kan gå fel. Om sedan graden av sannolikhet 

och/eller konsekvens är svår att fastställa så har i alla fall frågan väckts och den kan 

utredas av personer med tillräcklig erfarenhet och kompetens. 

I rapporten framgår att det finns några frågetecken som framtida utredningar skulle 

kunna ge svar på: 

− Vad händer om inte utgående brytaren i fastighetsägarens ställverk löser vid nödstopp? 

o Brytarfelsskydd? 

o Kan det vara meningsfullt att bestycka WB11 med en inkommande brytare? 

− Kan den oanvända givaren på S1 (för magnetisk flödestäthet) användas för att ge ännu bättre 

tillståndsövervakning? 

o Hur ska mätsignalen tolkas? 

o Hur kan givaren kopplas till styrsystemet? 

− En skriftlig instruktion över hur Högeffektens CMMS ska användas. 

o Vilka uppgifter ska finnas med, under vilket dokumentsnamn ska de sparas och 

vart? 

− Hur ska olika nivåer på riskfaktorer klassas? 

o Vart går gränsen mellan låg, medel och hög nivå? 

o Är den befintliga klassningen som gjorts i samband med investeringsunderlaget 

tillfredställande? 
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Bilaga A:1 

A. Rekommenderade serviceintervall enligt NFPA 70B 
 
Alla hänvisningar till kapitel gäller för NFPA 70B (2013).  
 
Oljefyllda krafttransformatorer 

 
 
 
Torrisolerade transformatorer 
Rengöring, inspektion och test (kap. 11.9, 11.11.2), 2 år 
 
 
 
 
MCCB

Intervall  Veckovis/Månadsvis Årligen 3-5 
år 

 
Aktivitet 

 
Kapitel  
 

  
 

 

Ström- och 
spänningsavläsning 

21.2.2.2, 21.2.3    

Temperaturavläsningar 21.2.4    

Kontroll av oljenivå 21.2.5.1    

Avläsning av 
tryck/vakuummätare 

21.2.5.2    

Oljeanalys 21.2.8    

Omfattande oljetest 11.11.9, 11.19    

Gasanalys 21.2.9, 11.11.9    

Analys av 
nedbrytningsgaser i olja 

11.11.10    

Isolationstest 21.2.9, 11.9    

Omsättningstest 21.2.9, 11.11.2    

Intervall  2 år 3 år 3-5 år 

Aktivitet Kapitel 
 

   

Mekaniskt test 17.11    

Okulär 
besiktning/ 
rengöring 

17.7- 17.11    

Elektriskt test 11.10.5    
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Bilaga A:2 

Roterande maskiner 

 
 
  

Intervall  Kont. 
– 6 
mån 

Veckovis/ 
Månadsvis 

1000 
h 

Årligen Efter 
tillverkarens 
anvisning 

Aktivitet Kapitel 
 

     

Vibrationsanalys 26.7      

Okulär och mekanisk 
inspektion av stator- 
och rotorlindningar, 
samt rengöring 

8.7, 
25.3, 
25.6, 

     

Elektriska test på 
stator- och 
rotorlindningar 

11.20      

Okulär och mekanisk 
inspektion av borstar, 
släpringar och 
kommutatorer 

25.4      

Kontrollera oljenivå på 
glidlager 

25.5      

Töm, spola och smörj 
in glidlager (endast 
äldre lagertyper) 

      

Kontrollera att 
förekommande 
isolering av lager ej 
blivit kortsluten 

25.5.2.3      

Inspektion och 
smörjning av kullager 

25.5.3      

Töm, spola och smörj 
in Kingsbury stötlager 

25.5.4      
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Bilaga B:1 

 

B. Enlinjeschema (förenklat) 
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Bilaga C:1 

C. Nuvarande modell för riskbedömning 
 
 

Driftsäkerhet 
 
Riskmatris över driftavbrott 
 

 
Konsekvens 

1- Mindre avbrott under kort tid 

2- Flera veckor på minder viktiga delar eller flera dagar på viktiga delar 

3- Flera månader på mindre viktiga delar eller flera veckor på viktiga delar 

4- Flera månaders avbrott på viktiga delar av anläggningen  

5- Flera månaders avbrott på stora delar av anläggningen 

 
Sannolikhet 

1- Cirka 1 händelse per 100 år 

2- Cirka 1 händelse per 50 år 

3- Cirka 1 händelse per 10 år 

4- Cirka 1 händelse per år 

5- Mer än 1 händelse per år 

 

Med viktiga anläggningsdelar avses sådana delar som används frekvent och där 

alternativ saknas för att upprätthålla driften. 

Med mindre viktiga anläggningsdelar avses sådana delar som används mindre frekvent 

eller där alternativ för att upprätthålla driften finns. 

Sannolikhet 1 2 3 4 5 

Konsekvens  

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 
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Personsäkerhet 
 

 Riskmatrix över personskador 
 
 
Konsekvens 

1- Övergående lindriga obehag. 

2- Enstaka skadade, varaktiga obehag 

3- Enstaka svårt skadade, svåra obehag 

4- Enstaka dödsfall, flera svårt skadade  

5- Flera dödsfall, flera svårt skadade 

 
Sannolikhet 

1- Cirka 1 händelse per 100 år 

2- Cirka 1 händelse per 50 år 

3- Cirka 1 händelse per 10 år 

4- Cirka 1 händelse per år 

5- Mer än 1 händelse per år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sannolikhet 1 2 3 4 5 

Konsekvens  

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 
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D. Riskbedömning av Safesix-ställverket (=WB 11) 
 

 
Protokoll 
 
 
 

  Konsekvens? Riskfaktor 

Vad kan gå fel? Hur kan det gå fel? Sannolikhet? Drift Person Drift Person 

Ljusbåge orsakar explosion Skada, utmattning, tillverkningsfel 3 3 1 9 3 

–||– Högre kortslutningsström än 
dimensionerat 

3 3 1 9 3 

Läckage av SF6 Skada, utmattning, tillverkningsfel 2 1 1 2 2 

–||– Oavsiktligt vid underhåll 3 1 1 3 3 

Brytaren misslyckas att 
bryta 

Skada, utmattning 3 1 1 3 3 

Kapsling ger vika vid 
explosion 

Skada, utmattning, tillverknings-
/montagefel 

2 3 3 6 6 

–||– Felaktigt stängd lucka/dörr  3 3 ? ? 

Brand i ställverket Ljusbåge, värmeutveckling i skarv 2 3 2 6 4 

Felaktig lägesindikering Mekanisk koppling till 
manövervred går av 

3 ? ? ? ? 

Jord anbringas med 
brytaren sluten 

Fel på mekanisk förregling 2 2 2 4 4 

 


