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Förord  
 
Detta examensarbete är den slutliga delen på högskoleingenjörsutbildningen inom 
Elkraftteknik vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetet har genomförts i samarbete med Sweco 
Rail med målet att konstruera en handbok för avbrottsfri kraftförsörjning till Trafikverkets 
linjebundna signalanläggningar. Jag vill börja med att tacka Magnus Gustafsson för god 
handledning och givande samtal. Jag vill även tacka Tommy Andersson på signalavdelningen 
för utdragen intervju och kunskapsförmedling inom järnväg, signal och växel.  
 
Examensarbetet hade inte varit genomförbart utan mina kollegor på Sweco Rail-kontoret, 
därför vill jag även passa på att tacka dem.   
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Sammanfattning 
 
I denna rapport studeras avbrottsfri kraftförsörjning till Trafikverkets linjebundna 
signalanläggningar mer ingående. Det ställs olika krav på kraftförsörjningen till 
signalanläggningarna på vilket Trafikverket har svarat med att ta fram systemlösningar för 
de signalställverk de har utspridda kring järnvägsanläggningarna. Syftet med rapporten är 
att förstå dessa systemlösningar, förklara vilka konsekvenser som kan uppstå och slutligen 
dimensionera två typstationer utifrån samlad information. 
 
Målet med rapporten är att ta fram och beskriva införandet av UPS-anläggningar för 
datorställverk av modell 85.  För att förstå hur alla system hänger ihop så beskrivs alla delar 
som sin helhet och var teknikdel för sig.     
 
Beräkningarna och dimensioneringen av typstationerna simulerades med det svenska 
kabeldimensioneringsprogrammet El-Vis. El-Vis användes för att beräkna spänningsfall och 
för dimensionering av de kablar som förbinder de olika objekten med varandra.  
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1 Terminologi 
 
Avbrottsfri kraftförsörjning – Generell benämning för allt som säkerställer avbrottsfri 
försörjning genom inmatning av kraft från batteri via likriktare, växelriktare eller UPS. 
 
Datorställverk – Ställverk med datoriserad teknik för manövrering av tågvägar  

Favoriserad kraft – Krafttillförsel från två av varandra oberoende kraftmatningar. Vid 
spänningslöshet, som resultat av avbrott, sker en automatisk omkoppling till reservnät.  

Knutpunkt – En viss punkt på järnvägen där banan delar sig. 

Linjebunden – Anläggning (objekt) som är placerad utmed järnvägen. 

Momentanfavoriserad kraft – Avbrottsfri kraftförsörjning 

Ofavoriserad kraft – Krafttillförsel från ett beroende nät.  

Signalanläggning – Anläggning för trafikstyrning av järnväg 

Signalställverk – Tekniken för manövrering av tågvägar 

Spänningslöshet – Icke-avbrottskänsliga objekt i samband med favoriserad kraft.  

S-räl – (Sammanhängande räl) Den jordade räl längst järnvägsspåret som har som uppgift att 
leda tillbaka tågets drivströmmar.  

Teknikhus – Lokala kontrollrum längst järnvägsspecifika driftplatser som innehåller 
utrustning för signalsäkerhetsteknik, tele/ IT-transmission och fjärrstyrning.  

TDOK – Teknisk dokumentation (i detta fall TRV sammanställda tekniska dokumentation) 

TRV – Trafikverket (förkortning) 

Typstation – Skenstation vars uppbyggnad och funktion baseras på verklig driftanläggning i 
anslutning till järnväg.   

UPS – (Uninterruptible power supply) En av de vanligaste typer av avbrottsfri 
kraftförsörjning.  

  



4 

 

2 Inledning 
 

2.1 Bakgrund 
 
Trafikverket har idag ett stort antal signalanläggningar med många olika typer av 
signalställverk. Det ställs olika krav på kraftförsörjningen för de olika typerna som finns ute 
på marknaden. För att uppnå dessa krav så har Trafikverket tagit fram systemlösningar för 
de många signalställverk de har i sin ägo. Trots att tekniken växer exponentiellt så upplevs 
fortfarande regelbundna störningar i datorställverken på grund av bristfällig 
kraftförsörjning. I samband med införandet av den avbrottsfria kraftförsörjningen, närmre 
bestämt UPS, så har antalet störningar minskat.  
 
 

2.2 Mål  
 
Huvudsakligen var målet med detta examensarbete att ta fram och beskriva införandet av 
UPS-anläggningar för datorställverk av modell 85. För att uppnå målet så studeras och 
beskrivs uppbyggnaden av Trafikverkets kraftförsörjning. Detta delmoment består av två 
delmål. Främst sker en fördjupning i Trafikverkets styrande dokument för att förstå hur 
komponenter och materiel används i systemet. Informationen från förgående moment 
används sedan för att kunna beräkna UPS-storlekar. Sist dimensioneras kablage för de två 
verklighetsbaserade typstationerna utifrån resultaten av tidigare delmål.   
 
 

2.3 Avgränsningar 
 
Då disponerad tid var mindre än 10 veckor så har vissa avgränsningar varit aktuella. 
Examensarbetet består endast av kabeldimensionering till de typstationer som beskrivs, inga 
kostnadsberäkningar presenteras i denna rapport. Dessutom så avgränsas kabeltyperna till 
AXQJ och FXQJ då dessa är vanligast inom branschen och för att disponerad tid är för stram 
för att innefatta all kablage som finns i programvaran El-Vis.   
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2.4 Metod 
 

Initialt bestod projektet endast utav en titel som skapade grunden för det som senare skulle 
bli ett komplett examensarbete. Det underlag som fanns tillgängligt när arbetet officiellt 
dragit igång fanns beskrivet i detalj i Trafikverkets styrande tekniska dokument, TDOK. För 
att få en tydlig bild av de begrepp, funktioner, förordningar och standarder som skulle 
behandlas studerades ett antal TDOK inom förutnämnda områden.  
 
När den betydande informationen från Trafikverkets styrande dokument sammanställts, 
bokades en längre intervju med Tommy Andersson på Sweco Rail (Signal). Tommy beskrev i 
detalj hur signalställverk, växlar och avbrottsfri kraftförsörjning fungerar i praktiken samt 
demonstrerade funktionen av datorställverk med hjälp av Trafikverkets program.  
 
Detta bakgrundsarbete faller inom ramarna av den första fasen och tog totalt sett upp cirka 
halva projektperioden. Andra fasen kännetecknas av dokumentation av samlad information 
i tabell- och textform. Under denna fas användes även programvaran Microstation för 
konstruktion av de figurer som används i denna rapport. I slutskedet av fas två studerade och 
beskrevs två typstationer och avbrottsfri kraftförsörjning i bildformat.  
 
Sista fasen var den kortaste av de tre faser som projektet bestod av. Under denna korta 
tidsram redigerades, granskades och kompletterades rapporten för att säkerställa att den 
mall som skapats av LTU följts för rapportens alla kapitel.    
 

 

2.5 Resultat  
 

Det visade sig att de villkor som ställts på typstation I och II var rimliga. Eftersom stationerna 
baseras på Trafikverkets faktiska anläggningar runt om i Sverige så var förväntningarna 
höga. UPS-dimensioneringen beräknades för hand men kabeldimensioneringen gjordes i El-
Vis. Alla beräknade objekt placerades i programmet och resultatet av spänningsfall samt 
utlösningsvillkor är som sig bör.  
  



6 

 

3 Avbrottsfri kraftförsörjning 
 
I detta kapitel introduceras teorin och funktionen bakom de komponenter och system som 
utgör de viktigaste delarna av trafikverkets favoriserade kraftnät. Viss bakgrundsinformation 
presenteras som del av teorin för att få en helhetsbild av hur systemet fungerar både små- 
och storskaligt samt hur det förhåller sig till avbrottsfri kraftförsörjning allmänt.  
 
 

3.1 Trafikverkets favoriserade kraftnät 

 
 
Figur 3.1.1: En visuell representation av det favoriserade kraftnätets schematiska uppbyggnad. 
I detta fall matas systemet primärt av Trafikverkets nät med anslutande reservkraft i form av 
ett lokalt ortsnät samt ett dieselaggregat.  
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Elförsörjningen som köps in av Trafikverket produceras av större väletablerade svenska 
bolag. Kraften levereras därefter till Trafikverkets nät med specifikationerna 132 kV 
högspänning och en stabil frekvens på 50 Hz. De tåg vi har i Sverige idag drivs med 15 kV en-
fas och frekvensen 16 2/3 Hz. Innan kraften når slutdestinationen omvandlas den med hjälp 
av omformarstationer som finns utplacerade lägst med järnvägen. Omformarstationerna 
sänker frekvensen från 50 Hz till standard 16 2/3 Hz. Därefter matas den vidare mot kopplade 
fordon med hjälp av utplacerade strömavtagare. Resten av anläggningens installationer 
kräver 50 Hz elenergi för att fungera. [1]  
 
Anslutande kraftförsörjningen till Trafikverkets anläggningar matas ut till nätet genom två 
åtskilda nät; ett centralt (i detta fall TRV) samt ett lokalt ortsnät. Se figur 3.1.1. Vid specifika 
omständigheter i vilka ett lokalnät inte finns tillgängligt att abonnera så ersätts detta med ett 
dieselaggregat. Aggregatet agerar reserv för att uppnå kraven på favoriserad kraftmatning.  
Trafikverkets ordinarie nät flyter igenom omkopplingsautomatiken och är den primärkraft 
som förser de järnvägsspecifika anläggningarna. Även lokalnätet har ett konstant flöde 
igenom omkopplingautomatiken. Lokalnätet agerar reservkraft skulle centralnätet få ett 
avbrott i kraftförsörjningen. För att säkerställa att anslutande anläggningar matas av ett 
högst pålitligt nät så måste kraftförsörjningen bestämt vara avbrottsfri. I figur 3.1.1 
representeras den favoriserade kraft schematiskt genom att placeras ovanför 
samlingsskenan på vilken omkopplingsautomatiken monterats. På undersidan skenan 
avbildas UPS-systemet samt det momentanfavoriserade nätet. Skulle matningen genom 
centralnätet abrupt upphöra upptas istället kontrollen av det lokala ortsnätet omgående. 
Omkopplingsautomatiken ansvarar för omkopplingen som matar den favoriserade 
nätskenan. Se avsnitt 3.2 för ingående information om nätomkopplingsautomatik.  
 
I kontrast till det favoriserade nätet omfattar Trafikverkets nät även den ofavoriserade 
kraftförsörjningen som, i jämförelse med den favoriserade, inte påvisats hålla samma grad av 
pålitlighet. Denna typ av kraft försörjer sekundära laster utefter järnvägen har genom 
förbestämda föreskrifter tillstånd att bortkopplas under kortare tidsperioder. [2] 
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3.2 Nätomkopplingsautomatik 
 
Mellan det matande nätet och det reservmatade nätet ska nätomkopplingautomatik vara 
installerad. För att en sammanslagning av de båda matande näten inte ska inträffa så ska alla 
omkopplingar ske med ett kort spänningslöst intervall. Det är viktigt att utförandet av 
automatiken är byggd så att ingen omkoppling sker som resultat av tillfälliga 
spänningssänkningar. Nätomkoppling ska ske omedelbart vid en höjning/sänkning av 
spänning på ± 10 % av ordinarie toleransnivå. När spänningen är tillbaka på fastställd nivå 
så sker en automatisk tillbakakoppling efter minst 90 sekunder. [3] Som nämnt i avsnitt 3.1 
så utgör omkopplingsautomatiken en viktig funktion i det favoriserade nätet. I figur 3.2.1 
framgår det tydligt hur både ordinarie- och reservnätet går igenom omkopplingen för att en 
så snabb växling som möjligt ska ta plats skulle ordinarie nät får ett avbrott i kraftmatningen.  
 

 
 
Figur 3.2.1: En tydligare figur som visar hur nätomkopplingsautomatiken sitter i förhållande 
till övriga objekt ovanför det favoriserade kraftnätet.  
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3.3 UPS 
 

Figur 3.3.1: Ett förenklat kretsschema över en by-pass UPS som används av Trafikverket. Gröna 
linjer visar kraftflödet när systemet filtrerar matningen från det funktionerade nätet samt det 
konstanta underhållet av försörjande batteri. Röda linjer visar hur matningen ser ut vid avbrott 
av favoriserat nät och övertagande av UPS genom att slå på switchen för att kunna förse 
systemet med avbrottsfri försörjning till batteriet är urladdat. [3] 
 
 
Mellan inkommande kraft och det objekt, t.ex. signalställverk i anslutning till järnväg, som ska 
förses med el installeras en UPS (Uninterruptible Power Supply). Vid avbrottsfri 
kraftförsörjning används den elektriska apparaten för att tillhandahålla hög lik- och 
växelspänning till elförbrukare när störningar uppstår i nätet. Utlösningsvillkoret har enligt 
TRV satts som elsäkerhetskrav på 5 sek för huvudledningar och 0,4 sek för gruppledningar, 
oavsett selektivitet. I Trafikverkets bypass-mode tar UPS emot nätstörningar genom input, 
filtrerar bort dessa och som matar ut störningsfri kraft. Se figur 3.3.1 ovan. Transienter, en 
vanligt förekommande störning, kan uppstå i samband med omkoppling mellan två 
kraftkällor. Detta nödvändiga system uppfyller alltså två funktioner, ett i respektive 
verksamhetsläge.   En UPS har i samband med input ett överspänningsskydd för att kunna 
blockera överspänningar från att passera genom systemet. I anslutning sitter en 
spänningsreglerare som har som funktion att stabilisera inkommande spänning så att den 
förblir konstant, oberoende av belastning och rippelfri.  
 
När en större eller mindre spänning hittat sin väg in i kretsen så ser spänningsregulatorn till 
så att output förblir konstant. Vid input finns en laddare och ett batteri som sitter i anslutning 
till en inverterare. Inverteraren omvandlar batteriets utgående likspänning till 
växelspänning när det slås på. Från inverteraren löper en informationssignal till 
kontrollkretsen som i sin tur slår på batteriladdaren när spänningen är för låg. Utöver kretsen 
i figur 3.3.1 så kopplas ett larm ihop med kontrollkretsen för att meddela varningar om 
batteriet i UPS-systemet inte har tillräcklig laddning för att uppfylla sin funktion vid avbrott. 
Kontrollkretsen slår då på laddaren tills den får ytterligare en signal indikerar på att batteriet 
är fulladdat och fungerande. I ovanliga fall där det skett ett strömavbrott slår kontrollkretsen 
på inverteraren och transfer-switchen. Larmet varnar för otillräcklig strömtillförsel. [3] 
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3.3.1  Batteri  
 
Som förklarat i avsnitt 3.3 så drivs UPS-aggregatet av batterier vid avbrott i ordinarie nät. I 
mindre UPS är batteriet inbygg men de modeller Trafikverket använder kräver ökad 
kapacitet och drifttid.  För att uppnå kraven så införskaffas externa batteri som monterade 
på ett ställ intill aggregatet.  
 
De vanligaste som Trafikverket köper in är bly-, litium- och nickel-kadmiumackumulatorer. 
Förstnämnda är den som i regel används trots medelmåttig temperaturkänslighet. Vid så lite 
som 5ºC över den optimala temperaturen på 25 ºC så halveras livslängden på 
blyackumulatorn. Trots temperaturkänsligheten så är blyackumulatorn att föredra över 
litiumjonackumulator eftersom sistnämnda påbörjar sin förkortning av livslängd redan från 
fabriken. Dessutom så är litiumjon det sämsta alternativ ur ett miljöperspektiv då de står för 
störst andel växthusgaser, från råvara till färdig produkt, bland de som idag finns på 
marknaden. [5]   
 

 
3.3.2  Kritiska laster som förses med avbrottsfri kraftförsörjning 
 
Avbrottsfri kraft är i regel kostsamt att införa i alla system. Trafikverkets utrustning och 
nätverk som helhet är av större magnitud vilket i sin tur medför ökade driftkostnader. De 
hundratals linjebundna signalanläggningar som finns uppbyggda längst alla Sveriges 
järnvägar är alla beroende av kraftmatningar från nätet. Trafikverkets installationer består 
av många olika objekt som rangordnas utefter funktionsvikt. De som är viktiga ur ett 
säkerhetsperspektiv platsar högst upp i hierarkin. Längst ned finns allt som vid 
nödsituationer anses mindre viktiga för att upprätthålla systemet som helhet. För att dra ned 
på utgifter och samtidigt hålla hög säkerhetsstandard så förses endast kritiska anläggningar 
och installationer med avbrottsfri kraftmatning.  
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3.3.3  Signalfel i Trafikverkets UPS 
 
Den ökade trafikmängden på Sveriges järnvägar har resulterat i lägre driftsäkerhet. 
Tågförseningarna har de senaste åren ökat som konsekvens av både ökad trafikmängd men 
även utslitna spår och störningskänsligheten som i sin tur uppstår som resultat av dessa.  
Signalfel är väldigt vanligt idag men beroende på vart felet uppstår så är konsekvenserna 
olika. De fel som uppstår i t.ex. signaler, ledningar och korsningarna resulterar i totalstopp i 
den linjebundna trafiken inom en viss radie från felkällan.   
 
När överströmmar uppstår i nätet nedanför omriktaren går UPS-systemet i blockerat 
tillstånd. Denna typ av signalfel utgör en klar majoritet av de fel som uppstår i tågtrafiken. 
Kontrollkretsen skickar ut ett larm och kretsen som försörjs från aggregatet blir då helt 
spänningslöst. Det blir stopp i järnvägstrafiken och i värsta fall massförseningar som resultat.   
 
Eftersom inbromsningen sker hastigt så uppstår även en säkerhetsrisk för personer och 
objekt längst banan. Trafikverket prioriterar säkerheten och ser hellre förseningar och 
inställda tågavgångar än olyckor på sina anläggningar. Å andra sidan så kostar signalfel, 
förseningar och inställda avgångar stora summor årligen. För att åtgärda detta fortast möjligt 
så sker konstant underhåll av järnväg.  På lång sikt kostar kontinuerligt underhåll mer än 
förebyggande underhåll vilket i framtiden resulterar i minskad livslängd, fler störningar och 
ökad känslighet på anläggningarna. [6] 
 
 
3.3.4  Easyswitch växeldriv 
 
För att tågen ska fungera så effektivt som möjligt så installeras spår och växlar. De tåg vi har 
i Sverige idag är inte självstyrda vilket ökar behovet av färdigställda spårväxlar längst vägen. 
Med hjälp av de automatiserade moderna system så kan inte tåg köra spårväxlar som inte 
gått i lås. Trafikverket använder Vossloh Cogifers Easyswitch på ett femtiotal växlar på 
svenska järnvägar i både lik- och växelströmsdriv. Som förklarat i avsnitt 3.3 så går UPS-
aggregatet i blockerat tillstånd vid höga startströmmar och som resultat blir anslutna laster 
spänningslösa.  
Enligt direktiv så ska inte växeldriv försörjas med UPS-aggregat.  [7]  
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3.3.5 UPS som Trafikverket använder  

 
Vanligtvis så bör ett tillägg på 20 procent säkerhetsmarginal väjas utöver effekten i tabell 
3.3.5.1 nedan. Normalt sett så är avbrottsfri drivkraft inom järnvägsanläggningar två timmar.  
Eftersom detta kostar mer ju högre säkerhetsmarginal som finns så utgår man från att 20 
procent räcker i de flesta fall. Tillverkare dimensionerar batterikapacitet (Ah) utifrån 
redovisade krav på drifttid i förhållande till aggregatets storlek (kVA).  
 
Självfallet så uppstår i praktiken en viss del reaktiv effekt (så att skenbar effekt är större än 
aktiv effekt) därför kan UPS inte leverera t.ex. 30 kW, istället blir det mindre. Kontinuerligt 
så klarar båda UPS typer i tabellen nedan upp till <125 procent överlast med en relativt stabil 
och god spänning. [4]   
 
Dessa modeller använder Trafikverket bland andra:  
 
Eaton 93PS UPS 8-40 kW 
Eaton 93PS UPS 30-200 kW 
 

 

 
Tabell 3.3.5.1: UPS ovan klarar <125% överlast med en stabil och bra spänning, Vid 30 kVA 
uppnås 54 A stabil drift (43 × <125% = <54 A). Den klarar också 10 ms 1000 procentig överlast. 
Säkringarna hinner vanligtvis lösas ut inom tidsramen, om inte så slår hela aggregatet ifrån.  
 
 

3.4 Teknikhus 
 
Inom väggarna på järnvägsspecifika teknikbyggnader, s.k. teknikhus, placeras all utrustning 
som krävs för att hålla signalställverket, teletransmissionen samt fjärrstyrning drivande. 
Även kraftförsörjningen, avbrottsfri kraft i form av UPS-aggregat samt redundans måste ingå 
i utrustning för att byggnaden ska klassas som ett teknikhus. Fjärrmanövrering av 
nätomkopplingsautomatiken är en av de funktioner som ett teknikhus ska uppfylla. I 
nyprojektering av fjärrstyrda anläggningar ska fjärrindikering av ett antal funktioner 
uppfyllas enligt krav, bland annat att larm inte får blockeras av andra inkommande larm. 
Dessutom ska avbrottsfri kraftförsörjning, likriktarstativ och reservelverk som matar tele- 
och signalanläggningar alltid ha dubbel övervakning. [12]  
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4 Jordning och skärmning I Trafikverkets järnvägsanläggningar 
 
Allmänt gäller att jordning av anläggningar med nominell spänning av högst 1000 V AC ska 
vara utförd enligt standard för att förhindra faror av olika slag. Vanligast av dessa uppstår i 
samband med returströmmar samt potentialöverföring till obekanta 
lågspänningsinstallationer längst järnvägen. Det är också viktigt att jordningen är korrekt 
utförd enligt gällande starkströmsföreskrifter. För att förhindra skador i järnvägens PEN- och 
PE-ledare som resultat av rälsbrott så ska kraftmätningen av lågspänningsanläggningar följa 
ett TN-S-system redan från första huvudcentral. Om möjligt så bör returströmskretsen dras i 
nära anslutning till de matande ledningarna för att minska de störningar och magnetfält som 
uppstår i samband med strömmarna. [9]  
 
Allmänt gäller att de växelvärmeelement längst järnvägen har som krav att skyddsjordas så 
länge spänningen överstiger 133 V. De jordtagsledare som används i mark måste vara 
tillverkade av koppar och ha en minimiarea 25mm2. Ledaren som ansluts till S-rälen ska 
uppfylla n-1 kriteriet.  [9] (Läs mer om S-räl i kapitel 5) 
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5 Mellantransformatorn  
 
Ett järnvägsspår består av ett par skenor, s.k. räl, som tåget rullar på. En av dessa skenor, S-
räl, har som uppgift att leda tillbaka drivströmmen från tågets elmotorer. Återledningen 
ansluts på driftjordspunkten på S-rälen mellan två sugtransformatorer. För att hålla S-räls- 
samt ortnätets PEN-ledare åtskilda så placeras en mellantransformator näten emellan. I vissa 
undantagsfall kan mellantransformatorn undvikas med nätägarens tillåtelse om 
spänningssättningen av PEN-ledaren understiger 50 V samt om matningen endast sker inåt 
Trafikverkets nät och anläggningar. I fall där mellantransformator saknas ska PEN-ledaren 
anslutas till S-rälen i en punkt i serviscentralen.  [9] 
 
Eftersom S-rälen driver tillbaka drivströmmar påverkas den också av dessa samt de 
vagabonderade strömmarna vilket per definition innebär att den inte kan klassificeras som 
en verklig jord. Skulle mellantransformatorn plockas bort så kan, i värsta fall, 
drivströmmarna från loket ta sig från S-rälen och in på nätet, närmre bestämt in på ortsnätet. 
I de anläggningar som matas från två av varandra oberoende nät så är det krav att 
Trafikverks-transformatorns och mellantransformatorns nollpunkt sitta i anslutning till S-
rälen gemensamt i en punkt. Se figur 5.1 nedan. [9] 
 

 
Figur 5.1: En beskrivande bild på mellantransformatorns roll vid returnerade drivströmmar. 
Utan denna mellantransformator så finns risken att returströmmar tar sig in på ortsnätet. 
Nollpunkten sitter i anslutning till S-rälen. [9]  
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6 Signalställverk 
 
Innan introduktionen av de automatiserade signalställverken så utfördes trafiksäkerheten 
manuellt av tågklarerare. Redan från 1935 började Trafikverket bygga signalställverk, idag 
står över 800 ställverk utspridda över hela Sverige. De vanligaste typerna är relä- mekaniska- 
och datorsignalställverk där relä i dagsläget fortfarande utgör över 70 procent, 20 procent är 
datorbaserade och resten mekaniska. De signalsystem som används idag kallas för Automatic 
Train Control. ATC är ett säkerhetssystem som övervakar och meddelar tågstatus så att 
hastigheter hålls och automatisk inbromsning sker om det skulle vara nödvändigt. De 
ställverk som finns i anslutning till knutpunkter på banan byggs på bombklassade skyddshus 
och drivs av dieselgenerator.  
 
Signalställverk uppfyller en kritisk del inom järnvägsanläggningar då den har som uppgift att 
kontrollera och styra driftlägen. Detta är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv för att kunna 
förhindra viss typ av problematik som kan uppstå längst järnvägen. Signalställverk 
kontrollerar det som sker på rälen genom att ständigt granska statusuppdateringar och styra 
så att allt fungerar felfritt. De viktigaste ansvarsområde ett signalställverk har är att 
kontrollera så att växlar och signaler fungerar oavbrutet. Ett ankommande tåg kan endast 
köra på växeln om denna är låst och signalen visar ”kör”. När dessa kriterier inte uppfylls sker 
en omedelbar tvärbromsning för att förhindra kollision. [10] 
 
I denna rapport flyttas fokus från den vanligaste typen för att istället analysera datorställverk 
som Sverige var först i värden med att introducera ute på fältet.  
 
 

6.1 Datorbaserade signalställverk 
 
Datorställverk skiljer sig väldigt mycket olika tillverkare och modeller emellan. Trafikverket, 
och tidigare Banverket, använder endast tidigare godkända leverantörer och modeller som 
fungerar med existerande system. Reläställverk tål mer störningar från den linjebundna 
trafiken än datorställverk. Å andra sidan har datorställverk en säkerhetsklassning av grad 
fyra, vilket är bland de högsta som finns ute på marknaden. Vanligtvis är två ställverksdatorer 
igång samtidigt men i undantagsfall finns ytterligare en dator. Kravet är att minst två datorer, 
A och B, ska vara igång hela tiden för att minst en ska fortsätta vara i drift om ena slås av. I 
sällsynta fall där båda datorerna slås av samtidigt är konsekvensen tvärbromsning av alla tåg 
ute på banan. Signalställverket har som uppdrag att övervaka anläggningar genom utdelare 
som finns ute i signalkioskerna. [7]  
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6.1.1 Modell 85 
 
Modell 85 är det datorbaserade signalställverk som är efterträdare till M75 och saknar de 
reläbaserade utdelarna som M75 bestod av. Denna modell finns på stationer av alla 
storleksordningar och är den vanligaste av de modeller som nämns i rapporten. M85 styr och 
övervakar fler än en driftplats åt gången, inklusive mellanliggande stationssträckor. Den 
leverantör av M85 la ned tillverkningen 2001 vilket försvårar möjligheterna tillutbyggnad av 
ställverket. Av den anledningen klassas materialet som försörjningskritiskt. [11]       
 
 

6.1.2 Modell 95 
 
Signalställverk modell 95 är också ett datorbaserat ställverk som används av Trafikverket för 
styrning och övervakning av driftplatser. M95 sitter i anslutning till driftplatser med 
konventionell signalering, ATC2 och ERTMS. Precis som M85 så kan M95 styra och övervaka 
fler än en driftplats och mellanliggande sträckor samtidigt. Denna modell har, till skillnad från 
M85, kontinuerlig tillverkning av reservdelar vilket innebär att materialet inte är 
försörjningskritiskt. M95 är kompatibel med M85. [11]       
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7 Resultat 

7.1 Typstationer  

  
I denna del ska två typstationer studeras på djupet. Typstation I består av både signalkiosker 
och signalskåp. På båda norr- och syddelen dras kablar ut till dessa. I figur 7.1.1.1 går det att 
läsa av antal växlar och hur objekten sitter i förhållande till varandra inom anläggningen.  
 
För att få fram rätt storlek på UPS som ska monteras på typstationernas nät så beräknas först 
den totala effekten för varje enskild kiosk och skåp. Se tabell 7.1.1.1 och 7.2.2.1 Summan av 
dessa, A-F, utgör den ungefärliga storlek som krävs. Det är dock viktigt att inkludera en 
säkerhetsmarginal på 20 procent i beräkningarna innan val av aggregat. De UPS som 
tillverkas av Eaton och säljs vidare till Trafikverket kommer i ett antal förbestämda storlekar.  
 
 

7.1.1 Typstation I 

 
 

 
Figur 7.1.1.1: En enklare bild på hur teknikhuset är kopplat med signalskåp och signalkiosk. A 
och D är signalskåp, B och C är signalkiosker i stationen ovan.  
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7.1.1.1 Dimensionering av UPS för typstation I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7.1.1.1: Till typstation I ovan så väljs Eatons 20 kVA UPS då den totala effekten blir 19,43 
kW efter att säkerhetsmarginalen på 20 procent kalkylerats in.  
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7.1.1.2 Kabeldimensionering av typstation I i El-Vis 

 

Figur 7.1.1.2.1: Kabeldimensionering i programvaran El-Vis.   

 

Figur 7.1.1.2.2: Till typstation I ovan så väljs Eatons 20 kVA UPS då den totala effekten blir 
19,43 kW efter att säkerhetsmarginalen på 20 procent kalkylerats in.  
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7.1.1.3 Kabeldimensionering av typstation I i tabellform 

 

 

Tabell 7.1.1.3.1: Till typstation I ovan så väljs Eatons 20 kVA UPS då den totala effekten blir 
19,43 kW efter att säkerhetsmarginalen på 20 procent kalkylerats in.  
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7.1.2 Typstation II 

 

 

Figur 7.1.2.1: En enklare bild på hur teknikhuset är kopplat med signalskåp och signalkiosk. 
Alla bokstäver från A-F är signalkiosker.  

 
 

7.1.2.1 Dimensionering av UPS för typstation II 

 

 

Tabell 7.1.2.1.1: Till typstation II ovan så väljs Eatons 50 kVA UPS då den totala effekten blir 
42,27 kW efter att säkerhetsmarginalen på 20 procent kalkylerats in.  
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7.1.2.2  Kabeldimensionering av typstation II i El-Vis 

 

 

Figur 7.2.2.1: Till typstation I ovan så väljs Eatons 20 kVA UPS då den totala effekten blir 19,43 
kW efter att säkerhetsmarginalen på 20 procent kalkylerats in.  
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Figur 7.2.2.2: Till typstation I ovan så väljs Eatons 20 kVA UPS då den totala effekten blir 19,43 
kW efter att säkerhetsmarginalen på 20 procent kalkylerats in.  
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7.1.2.3 Kabeldimensionering av typstation II i tabellform 

 

 

 

Tabell 7.2.3.1: Till typstation I ovan så väljs Eatons 20 kVA UPS då den totala effekten blir 19,43 
kW efter att säkerhetsmarginalen på 20 procent kalkylerats in.  
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8 Slutsatser 
 
Detta examensarbete har haft som syfte att studera befintliga anläggningar i mer detalj för 
att presentera egendimensionerade kabelsystem. Resultat av beräkningar och 
kabeldimensionering sammanfattas i detta kapitel.  
 
 
8.1 Typstation I 
 
Typstation I består av signalskåp och signalkiosker med olika antal växlar och objekt vardera. 
Kabelsystemet ska uppfylla de krav på spänningsfall och utlösningsvillkor som bestämts. 
Kabeldimensioneringsprogrammet El-Vis visar att valda kabeltyper och kabelareor uppfyller 
ställda krav utifrån de kabellängder, säkring- och UPS-storlekar som typstation I består av. 
Spänningsfallet höll sig under fyra procent och utlösningsvillkoret höll kravet.  
 
 
 

8.2 Typstation II 
 
Precis som med typstation I så höll sig spänningsfallet under fyra procent på anläggningen 
trots fler växlar, sex signalkiosker och längre kabellängder. El-Vis användes för att 
kontrollera spänningsfall och utlösningsvillkoret. Även i denna typstation innehölls kraven 
med valda kabeltyper och kabelareor. 
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