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Sammanfattning. 
 
Detta examensarbete är en konceptstudie som har genomförts tillsammans med BAE 
System. Huvudmålet är att ta fram gällande lagkrav samt ett förslag på en teknisk lösning.  
Den tekniska lösningen ska utvecklas för att kunna använda ett hybridfordon för att kunna 
verka som reservkraftanläggning. Det som framkommer i rapporten är att lagkraven är 
möjligt att efterleva och därför finns en utvecklingspotential i den tekniska lösningen. 
Tekniskt sett är det möjligt att ansluta hybridfordonet till elnätet. Detta kan genomföras 
genom att likrikta spänningen från generatorn i hybridfordonet för att sen ansluta till en 
omriktare som kan skapa en önskvärd amplitud på sinusspänningen. Efter omriktaren 
kommer det behövas ett LCL-filter för att på så sätt få en renare AC-spänning. Spänningen 
kommer sen att behöva kopplas in på en transformator för att kunna skapa ett TN-S system.   
För att kunna skapa ett TN-S system kommer transformatorn behöva vara av typen D/Yo så 
man på Y0 kan ansluta en jordpunkt för att kunna uppnå ett direktjordat system vilket 
underlättar för att kunna bygga upp ett nät med selektivitet. För att få dom olika delarna att 
samverka behövs kommunikation mellan hybridfordonet och omriktaren om vilket 
effektbehov som finns. 
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Abstract. 
 
This thesis work is a conceptual study that has been carried out together with BAE System. 
The main objective was to find out the legal requirements as well as a proposal for a 
technical solution. The technical solution will be developed to be able to use a hybrid vehicle 
to act as a reserve generator. What appears in the report is that the legal requirements are 
possible to comply and therefore there is a development potential in a technical solution. 
Technically, it is possible to connect the hybrid vehicle to the main grid. This can be 
accomplished by rectifying the voltage of the generator and connect it to a inverter that can 
create a desired amplitude of the AC-voltage. After the inverter, an LCL filter will need to get 
a less distorted AC-voltage. The voltage will then need to be connected to an transformer to 
create a TN-S system. In order to create a TN-S system, the transformer will need to be D / Y0 
so you can connect a ground point to Y0 to achieve a solid grounded system, which makes it 
possible to build a network wish one can build a net with selectivity. In order to make this 
work between the different parts, communication between the hybrid vehicle and the 
inverter will be needed because the vehicle need to know what power is required. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

iii 
 

Förord. 
 
Detta examensarbete är en avslutning på Högskoleingenjörsutbildningen i Elkraftteknik vid 
Umeå Universitet tillsammans med Mittuniversitet och Luleå Tekniska Universitet, som 
startade hösten 2015. Examensarbetet har genomförts tillsammans med BAE Systems i 
Örnsköldsvik och har pågått under 10 veckor. 
 
Efter kontakt med Anders Söderholm och Göran Westman på BAE System fick vederbörande 
detta förslag på examensarbete som påbörjade under mars 2018. Ett tack vill utgå till Göran 
Westman för att ha löst alla pappersarbeten för genomförandet av examensarbetet hos BAE 
Systems. Anders Söderholm är den person på BAE system som har fått utstå med alla 
frågeställningar som uppstått under arbetet. 
 
Sen vill jag tacka mina studiekamrater Karl Wiren, Patrik Våglöf och Martin Pettersson. Dessa 
tre herrar har hjälpt till med relevanta infallsvinklar i frågeställningar man har funderat på. 
Detta är något som jag har uppskattat hjärtligt. 
 
Sen ska ett tack ges till Johan Haake som är min handledare på Umeå Universitetet och varit 
väldigt hjälpsam och gjort detta smidigt för mig som student och detta uppskattas. 
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1 Inledning. 
 
BAE System Hägglunds AB är en del av BAE Systems som ligger beläget strax utanför 
Örnsköldsvik. Detta är ett internationellt företag med ca 82,500 anställda och är närvarande 
i över 40 länder.   
BAE Systems Hägglunds är ett företag som fokuserar sin verksamhet på tillhandahållande, 
utveckling och uppgraderingar för militära och civila säkerhetsapplikationer inom 
fordonsystem. Dessa fordonsystem inkluderar världsledande stridsfordon, pansartekniska 
fordon och pansrade personalbärande fordon. Dessutom utvecklas här elektriska 
hybridtekniska lösningar för civila ändamål. 
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1.1 Bakgrund 
 
BAE System bygger och uppgraderar idag stridsfordon samt civila fordon på den 
internationella marknaden. Man ser möjlighet att med hjälp av deras fordonspark kunna 
använda dieselelektriskt hybrida fordon som en reservkraftlösning. 
Fordonen har en generator med ett spänningssystem över 500 V och effekter som når över 
300 kW. Detta kan lämpa sig väl för att utnyttjas som reservkraft vid naturkatastrofer eller i 
övrigt när den ordinarie strömförsörjningen har fallerat, samt vid drift av elektriska 
anläggningar i fältmiljö inom försvaret. Examensarbetet skall med ett dieselelektriskt 
hybridfordon som grund, utreda vad som erfordras i tilläggsutrustning, såväl hårdvara som 
mjukvara för att fordonet skall tillåtas leverera in nödkraft i det allmänna nätet samt 
anläggningar i fältmiljö. 
 

1.2 Syfte och mål 
 
Det examensarbetet ska bidra till är att reda ut vad som krävs för att kunna ansluta fordon 
med en maximal effekt av upp till 600 kW till ett elnät. Målet och syftet med arbetet är att 
göra en projektstudie för att utröna vilka krav som ställs på den utrustning som ska anslutas 
enligt punkterna nedan vilket är dom frågeställningar BAE Systems vill ha besvarade och 
utredda. 
 

1. Lagkrav för anslutning av reservkraft via fordon? 

2. Nätägarens krav för anslutning? 

3. Krav på fordonets elektriska utrustning för att kunna anslutas till ett elnät? 

4. Vilken hårdvara behövs för anslutning av fordon till elnätet? 

5. Vilka skydd behövs för att skydda elnät och fordon från skada? 

6. Vilken mjukvara kan behövas vid anslutning till elnätet? 

7. Vilka ekonomiska kostnader finns för den tekniska lösningen? 

 

1.3 Målsättning 
Att genom ett ingenjörsmässigt arbete kunna utröna ett eller om tid finns flera alternativ för 
att kunna ansluta ett dieselelektriskt fordon till befintligt elnät samt elnät baserat på ö-drift. 
Detta ska ske enligt dom lagar som gäller samt att teknisk utrustning uppfyller dessa krav. 
Lösningen ska på ett effektivt sätt kunna förmedla den energi som kommer från generatorn 
på fordonet till ett befintligt elnät. 
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2. Teori 
 

2.1 Lagar 
 
De lagar som kommer att appliceras i detta arbete kommer att basera sig på bland annat 
FMV Handbok Säkra elektriska produkter och system (H SEPS). Denna bok är avsedd för 
elektrisk utrustning som ska anslutas till framför allt elektriska anläggningar i fältmiljö. [1] 
 
H SEPS syfte är definierat enligt punkterna nedan. 
 

1. Vara ett komplement till H SystSäk avseende området elsäkerhet. 

 

2. Identifiera och tydliggöra grundläggande elsäkerhetskrav för tekniska system och 

produkter. 

 

3. Belysa parametrar som kan påverka elsäkerheten vid uppbyggnad av system med 

tyngdpunkt på elektriska anläggningar i fältmiljö. 

 

4. Utgöra handledning vid kravställning, anskaffning och granskning av tekniska system, 

delar av tekniska system eller enskilda produkter där det ingår elektricitet eller som 

ska anslutas till elanläggning. 

 

5. Vara ett stöd vid framtagning och sammanställning av dokumentation och underlag 

till Systemsäkerhetsgodkännande (SS) 

 
Det svenska regelverket angående elektriska system och utrustning säger att människor, 
egendom och husdjur ska vara skyddade från skada orsakad av elektriska utrustningar. Samt 
att dom ska skydda mot elchock, brand och elektromagnetiska fält, vilket kommer att vara 
en given grundtes för denna rapport. [1] 
 
Dom lagar och regler som används och definieras i rapporten kommer till stor del vara en 
tolkning av gällande regelverk. Den kommer att vara baserad på de olika lagar och regler 
som är gällande för de olika delarna i rapporten. Dessa kan skilja sig från gängse standarder 
som normalt är gällande för elektriska anläggningar. Detta då lagarna är öppen för tolkning 
om hur man tolkar vad en produkt är och vilken lagtext den ska hamna under. 
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Figur 1 Regelverkens uppbyggnad som gäller i Sverige [1] 

Elektriska anläggningar är enligt ellagen definieras på följande sätt i Ellagen (SFS 1997:857) 
kap 1 2§. 
 

• Med elektrisk anläggning avses i denna lag en anläggning med däri ingående särskilda 

föremål för produktion, överföring och användning av el 
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Enligt ellagen så kan elektriska anläggningar definieras i tre olika kategorier enligt nedan. 

 
1. Produktionsanläggningar 

2. Överföringsanläggning 

3. Anläggning för användning av el. 

 

Detta innebär att utrustning som kan anslutas till avsedda uttag inte ingår i definitionen 
elektrisk anläggning i lagen. Figur 2 nedan visar grafiskt vad som klassas som elektriska 
anläggningar. [1] 
 
 

 
Figur 2 Grafisk illustration av vad som klassas som elektriska anläggningar. [1] 

 
Figur 3 visar hur det styrande regelverket är utformat. Som figuren visar så är elektriska 
anläggningar definierad i starkströmförordningen (2009:22) och 
Elinstallatörsförordningen (1990:806). Sedan kommer gällande föreskrifter som är utförande 
av starkströmsanläggningar, innehavarens kontroll, elbehörighetsföreskrifterna samt EMC 
föreskrifterna. Till det kommer även gällande standarder som svensk standard, 
harmoniserande standard samt annan erforderlig standard. 
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Enligt H SEPS definieras det styrande regelverket enligt nedan i figur 3. 
 

 
Figur 3 Styrande regelverk baserad på H SEPS 

 
Som figur 3 visar så kommer föreskrifter som är gällande för normala reservkraftanläggning 
för drift i fältmiljö vara baserad på starkströmsförordningen (2008:1) och 
elinstallatörsförordningen (2013:1). Då det aktuella fordonet kan användas som ett 
reservkraftaggregat kan man även tolka att reglerna ska appliceras enlig elektriska 
produkter/maskiner.  
 

2.2 FMV Regler Fältmiljö 
 
Som H SEPS regelverket angående elektriska anläggningar för fältmiljö kommer att definieras 
nedan. 
 
FMV har tagit fram regler och definitionen för elektriska anläggningar i fältmiljö som inte ger 
samma förutsättningar som befintliga anläggningar idag ger.  
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Då elektriska anläggningar i fältmiljö ofta installeras vid varierande förutsättningar så 
kommer det ställa det stora krav på den elektriska utrustningen som ska användas. [1] 
 
Därför har FMV tagit fram en designregel(DR) som heter (FMEAF)Försvarsmaktens elektriska 
anläggningar i fältmiljö (14FM27-1:1). Den rapport som denna (14FMV27-1:1) är baserad på 
är två genomförda prover i fältmiljö och utgör en riskbedömning för FMEAF (Försvars 
Maktens Elektriska Anläggningar i Fältmiljö). Testerna är verifierade av elsäkerhetsverket 
samt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
Detta ger att FMEAF uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis.  
H SEPS är baserad på erfarenheten som gavs med arbetet med DR samt FMEAF vilket har 
gett en skillnad mellan civila krav på 5 punkter som anses vitala. [1] 
 

1. Krav på jordning 

2. Krav på generatoraggregat och ansluten utrustning 

3. Generatoraggregatets uttagskonfiguration och Z-impedans 

4. Krav på jordfelsbrytare vid systemuppbyggnad 

5. Krav på elinstallatör. 

Designregeln(DR) är en sammanfattning av genomförda projektarbeten för elektriska 
anläggningar i fältmiljö. Dessa fem punkter som finns ovan kommer här att förklaras. Och 
dessa skillnader gör gällande de olikheter som skiljer från etablerade standarder. 
 

2.2.1 Krav på jordning 
 
Detta gäller bara driftfall där jordning inte är förbundet med ett godkänt och fast installerat 
direktjordat jordtag. Då transportabla generatoraggregat används är det inte ovanligt att 
tillhörande jordspett och jordlina medföljer dessa anläggningar. Då jordtag och 
jordtagsresistansen inte behöver vara uppmätta vid dessa installationer, så finns inget krav 
för att mäta dess värde. Då definitionen och dess betydelse av jordning för ett system är 
ganska komplexa att definiera vid varierande förutsättningar, har två olika förutsättningar 
definierats i DR enligt nedan. [2] 
 

1. Denna förutsättning gäller för en eller upp till fyra parallellkopplade generatorer, som 

försörjer en eller några utrustningar som ansluts via en anslutningskabel direkt till 

generatorns belastningsuttag. Dessa uttag ska vara utrustade med jordfelsbrytare 

enligt föreskrifternas krav. Då generatorerna är utrustade med jordfelsbrytare för att 

uppfylla kravet för personskydd så är resistansen för jordtaget inte av avgörande 

betydelse. [2] 

 
2. Gäller när en eller flera parallellkopplade generatorer, som försörjer ett eller flera 

eldistributionssystem med en eller flera anslutningskablar och elcentraler som är 

fördelade över en yta. I detta fall bygger man upp ett system som kan innebära att 

den utförs med en stor utbredning samt varierande utrustning och 

belastningsprofiler. Eftersom det inte finns något godkänt och inmätt systemjordtag, 

går det inte att erhålla ett dubbelisolerade system. Detta gör att man måste skapa ett 

system som så nära som möjligt uppfyller liknande förutsättningar. Detta görs genom 
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kompletterande jordning som benämns med beteckningen KJ. KJ innebär att man 

fördelar ut jordspett och ansluter dem i olika punkter i systemet och dessa 

sammankopplas med skyddsjordledaren i mellanliggande anslutningskablar. Genom 

detta får man ett antal parallellkopplade jordningar till markplanet. Detta förutsätter 

att kontinuitet i ledarna finns och är därmed av stor vikt för systemet. Då detta 

system inte är beroende av ett enskilt jordtag/jordspett och dess resistans inte 

påverkar systemet så mycket kommer inte mätning av resistansen att behövas göras. 

[1] 

 
Den som ansvarar för systemuppbyggnaden gör även en bedömning av gällande 
markförhållande för platsen i fråga. Idealiskt vill man uppnå så låg jordtagsresistans som 
möjligt när man slår ner jordspetten. Inom DR skapar man jordningen genom 
kompletterande jordning. [1]  
Devisen för denna förutsättning är jorda mer och jorda rätt enligt FMEAF. [2] 
Figur 4 visar ett exempel på hur ett system kan vara uppbyggt baserad på DR och FMEAF. [1] 
 
 

 
Figur 4 Visar en principskiss av uppbyggnad av ett nät enligt FMEAF 

2.2.2 Krav på generatoraggregat och ansluten utrustning 
 
Kraven för generatoraggregat och ansluten utrustning är baserad på principen att en kedja 
inte är starkare än dess svagaste del. Krav för denna punkt är uppdelad i två områden, 
utrustningars konstruktion samt hantering vid upprättande. 
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Utrustningars konstruktion är framför allt baserad på anläggningsskydd som säkringar som 
är det huvudsakliga anläggningsskyddet medan jordfelsbrytare och skyddsjordning är 
baserad på personskydd för anläggningen. Jordfelsbrytare kommer även att skydda 
utrustningen men är inte dess vitala funktion. Då jordfelsbrytare ofta ingår i befintliga 
utrustningar kan dessa vid behov behöva ändras och ett justerbart utlösningsvillkor kan vara 
ett krav för att kunna passa i en systemuppbyggnad av ett elnät i fältmiljö. Hantering vid 
upprättande gäller vid systemuppbyggnad och att rätt inställning görs för dom justerbara 
jordfelsbrytare, samt att utförandet av jordning till markplanet är viktigt. Även här finns det 
krav på att konstruktionslösningen är anpassningsbar. Detta ska framgå av respektive 
generatoraggregats instruktionsbok. [2] [1] 
 

2.2.3 Generatoraggregatets uttagskonfiguration och Z-impedans 
 
Z-impedansen är den impedans som finns i ett system för växelspänning och är beroende av 
frekvensen i systemet. Resistansen är inte beroende av frekvensen medan impedansen hos 
induktanser och kapacitanser är beroende av frekvensen som är baserad på formlerna nedan 
som visar att frekvensen är av betydande värde för impedansen. 
 

𝑍𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 =  √(𝑅2 + 𝑋2) 

𝜔(𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛) = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓(𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛) 

𝑋𝐿 =  𝜔 ∗ 𝐿  

𝑋𝐶 =
1

𝜔 ∗ 𝐶
  

 
Z-impedansen mellan skyddsjordledare/jord och lindningarna på generatorns nollpunkt, har 
nästan bara förekommit i Sverige och blev inskrivet i starkströmsföreskriften redan på 
sjuttiotalet i (SIND-FS 1978-6). Anledningen till att föreskriften blev till var för att begränsa 
den felström som kan orsakas av yttre påverkan av anläggningen om generatoraggregatet 
var anslutet till ett jordspett med okänt värde på övergångresistansen. 
Då alla utrustningar som används inom FMEAF är utrustade med jordfelsbrytare så kommer 
de att lösa ut även vid dessa jordfel. Detta ger att generatoraggregat för FMEAF inte behöver 
Z-impedans av den anledningen. Z-impedanser finns ofta vid singel eller parallellkopplade 
generatoraggregat med femledarsystem (TN-S) för att dom även ska kunna mata ett 
fyrledarsystem (TN-C) som ofta finns i fasta installationer. I detta fall behövs Z-impedansen 
för att den normala belastningsströmmen inte ska lösa ut jordfelsbrytarna på generatorn vid 
matning av ett TN-C system. Således behövs inte Z-impedansen när man matar en TN-S 
konstruktion utan kommer bara behövas vid TN-C matning. [1] [2] 
 

2.2.4 Krav på jordfelsbrytare vid systemuppbyggnad 
 
Vid systemuppbyggnad av transportabla eldistributionssystem som innehåller generatorer 
och elcentraler samt utrustning anslutna till dessa, måste man ta hänsyn till att 
utrustningarna kommer att variera i både ålder och skick vilket kan generera störningar i 
nätet. Dessa störningar kan orsaka problem för de jordfelsbrytare som finns i systemet. 
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Detta leder till att systemen som byggs upp kan variera i sin uppbyggnad av utrustningar i 
anläggningen. FMEAF ställer därför krav på justerbara jordfelsbrytare så att selektivitet kan 
byggas upp beroende på hur anläggningen konstrueras för varje specifik gång. 
  
Jordfelsbrytare är lämpliga som personskydd och kompletterande anläggningsskydd och ska 
förekomma i alla utrustningar som används för FMEAF som FMV anskaffar.  
Jordfelsbrytaren arbetar enligt principen att den känner strömmen som flyter i en krets och 
att den är lika stor fram till en utrustning som strömmen från den. Om strömmen inte är lika 
stor kommer jordfelsbrytaren bryta strömmen till utrustningen beroende av storleken på 
felströmmen. Då utrustningar som ansluts till ett elsystem alltid har en liten felström som 
ofta ökar beroende på slitage och ålder så kan det hända att jordfelsbrytare löser ut trots att 
inget fel finns i anläggningen. FMEAF har löst det med justerbara jordfelsbrytare vilket även 
skapar ett effektivt sätt att få selektivitet i det uppbyggda systemet. 
Kravet som FMEAF har satt för personskydd är 30 mA som utlösningsvillkor och dom 
jordfelsskydden ska vara placerad där bruksföremål kan anslutas. DR ger även möjlighet för 
en 300 mA jordfelsbrytare för trefasuttag på 32 A för att kunna ansluta containrar för kök, 
sjukvård och ledningssystem. Detta finns grafiskt visat i figur 4 där man kan se att 
jordfelsbrytarna har större brytvärde ju närmre generatorerna dom kommer. [1] [2] 
 

2.2.5 Krav på elinstallatör. 
 
Kravet för elinstallatör är bara gällande enligt elinstallationsarbete på 
starkströmsanläggningar och är utförda enligt elinstallationsreglerna SS 436 40 00 som 
kräver auktorisation vid dessa arbeten.  
Elanläggningar är definierad tidigare som den del i systemet som producerar samt framför el 
till ett uttag där förbrukare kan anslutas. 
 
Då elanläggningar enligt FMEAF byggs upp av maskiner och utrustningar framtagna efter 
regelverket baserat på maskindirektivet och produktdirektivet, medför detta gör att ingen 
auktorisation krävs för att upprätta, driftsätta eller att reparera produkter, maskiner eller 
annan anordning i det systemet som har byggts enligt FMEAF. 
 
Begreppet ”tillfälliga elanläggningar” finns inte längre i föreskrifterna för elinstallationer, 
däremot används det i samband med bygg och rivningsplatser som används vid olika 
konstruktionsbyggen, reparationer, markarbeten och liknande arbeten, men kan inte 
jämföras med dom driftfall som gäller för FMEAF.  Enligt FMEAF så krävs ingen person med 
auktorisation då systemet byggs upp av CE-märkta produkter eller med EG-försäkran. Därför 
finns inget krav för att elinstallatörer ska utföra skötsel eller reparera något i de utrustningar 
som används. Som leverantör kommer FMV ställa kompetenskrav på personal som ska sköta 
avhjälpande underhåll på materiel som levererats till FMV. FM (Försvarsmakten) får inte på 
eget ansvar utföra förändringar på utrustning eller materiel utan anvisningar från FMV. [1] 
[2] 
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2.3 H SEPS säkerhetskrav  
 
H SEPS har definierat vilka säkerhetsaspekter som ska uppfyllas för att fullgöra kraven i 
FMEAF och DR. Dessa krav redovisas nedan enligt indelningen i boken H SEPS och är 
omnämnda i kapitel 7,8 och 10. 
När det gäller krigsmateriel är CE-märkning inte ett krav. Men när FMV gör sina 
upphandlingar gällande elektriska produkter kräver upphandlingen att produkterna ska 
uppfylla kravet enligt CE-liknande principer. Detta innebär att den process som EU har 
fastställt för CE-märkning bör uppfyllas men märkningen i sig är inget krav. 
Systemsäkerhetsarbetet ska vara dokumenterat i en systemsäkerhetsplan (SSPP) samt vara 
fastställd tillsammans med beställaren. Dessa regler gäller all utrustning som upphandlas av 
FMV, även utrustning som producerats utanför EU. Leverantören ska kunna påvisa hur 
säkerhetskraven är uppfyllda, detta kan genomföras på två olika sätt. 
 
Det första alternativet är att produkten är CE-märkt eller har EG-försäkran (Declarations of 
conformity). Samt att den överensstämmer med harmoniserad standard eller 
produktstandard.  
Det andra alternativet är när ingen CE-märkning finns för produkten, utan att produkten 
hänvisar till en egen dokumenterad riskbedömning för att uppfylla dom ställda kraven. Detta 
alternativet är inte att rekommendera för att få leverera till FMV, då detta kräver kontroller 
av utrustningen samt kunskaper inom ellagen och arbetsmiljölagen.   
 
För att leverera till FMV och FM är rekommenderas att produkten är CE-märkt eller att den 
har EG-försäkran. Detta innebär att tillverkaren/importören försäkrar att produkten 
uppfyller alla krav i det aktuella EU-direktivet. Om detta uppfylls så får produkten fri rörelse 
inom EU. [1]  
 

2.3.1 Grundläggande krav. 
 
De grundläggande kraven inom EU gäller främst inom hälsa, miljö och säkerhetskrav. Dessa 
krav finns fastställda i de aktuella EU-direktiven. De direktiv som används och oftast hänvisas 
till, gällande krav på den elektriska säkerheten är LVD (Lågspännings direktivet). 
Allmänna villkor enligt LVD är att elektrisk utrustning används säkert och att den används till 
de tillämpningar som de är avsedda till. Produkten ska vara märkt med varumärkets namn 
eller fabrikat och ska synas tydligt. Om detta inte är möjligt ska förpackningen uppfylla dessa 
krav. Den elektriska produkten ska tillsammans med tillhörande delar utformas så att 
garantier finns för att anslutning och montering genomförs på säkert och korrekt sätt. 
 
De grundläggande kraven för skydd mot de risker som kan uppstå med elektriska 
utrustningar är, att skydd för människor och husdjur är tillfredställande. Skyddet ska 
förhindra fysisk skada eller annan skada som kan uppstå av direkt eller indirekt beröring av 
utrustningen. Temperaturer, strålning eller ljusbågar ska inte kunna uppstå vi användning av 
produkten. Djur, människor samt egendom ska även vara skyddat på ett tillfredställande sätt 
mot faror som inte är av elektrisk karaktär, som exempel roterande föremål från t.ex. 
elmaskiner. Isoleringen ska anpassas efter de förhållande som utrustningen ska verka inom. 
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Skyddet mot yttre påverkan måste även den uppfyllas på ett tillfredställande sätt, gällande 
mekanisk påverkan samt lämpliga kapslingsnivåer. Den elektriska utrustningen ska även vara 
motståndskraftig mot påverkan av annat än mekanisk påverkan, som exempel 
överbelastning som kan anses vara förutsägbara för produkten. [1] 
 

2.3.2 Harmoniserande standard 
 
Harmoniserad standard är frivillig att följa och är inget krav. Den stora fördelen med att följa 
den harmoniserande standarden är att man automatiskt följer de aktuella EU-direktiven.  
Detta leder till att ytterligare riskbedömning inte behövs, då man följer den harmoniserande 
standarden. En annan fördel att följa dessa standarder är att det blir enklare för beställaren 
att kontrollera om säkerhetskraven är uppfyllda. [1] 
 
Inom elsäkerhetsområdet finns det standardiseringsarbete i tre olika nivåer.  
Dessa tre nivåer är IEC (International Electrotechnical Commision), CENELEC (Comit’e 
Europé’en de Normalisation Electrotechnique) samt SEK (Svensk Elstandard).  
 
IEC bedriver standardiseringar på internationell nivå inom det elektiska området. IEC-
standard benämns som exempel med IEC 30 305-1. 
 
CENELEC är en sammanslutning av de europeiska kommittéer som är med i IEC och arbetar 
för att den europeiska standarden ska uppfylla IEC standarder för att underlätta 
internationell handel. Standarder enligt CENELEC benämns EN 30 305-1 
 
SEK fastställer den svenska standarden(SS) inom elektriska området. De svenska 
standarderna är ofta redan fastställda inom IEC och CENELEC och får då en benämning som 
följer SS EN 30 305-1 vilket i detta fall då blir en svensk standard baserad på CENELEC 
standard. Den svenska standarden som enbart är giltig i Sverige har benämningen SS 436 40 
00 som exempel. [1]  
 

2.3.3 Grundläggande skydd  
 
Alla elektriska komponenter som ska användas inom FM ska ha skydd mot beröring d.v.s. att 
alla delar är isolerade för skydd mot direkt kontakt med spänningsförande delar.  
Detta gäller även delar som kan spänningssättas vid uppstådda fel. Detta föranleder att alla 
utsatta delar ska vara anslutna till skyddsjordsledaren. Vid kontakt mellan en fasledare och 
utsatt del så ska den felström som uppstår lösa ut säkringen för den matande fasledaren. 
 
Kapslingsklasser och dess värden som tas upp i 2.4 är en viktig del som ska uppfyllas 
beroende på vart komponenten ska installeras eller användas. Detta kommer vara ett givet 
krav för att leverera en produkt till FM att den uppfyller lämplig kapslingklass. Det kommer 
inte bara vara beroende på kapslingsklasser, utan även temperaturer, belastningar samt 
överbelastningar m.m.  
 
Säkringar som används ska väljas efter elsystemets konstruktion samt uppbyggnad för att 
underlätta byte eller återställande av t.ex. säkringar. Säkringarnas huvudsyfte är att bryta 
strömmen till den aktuella fasen vid kortslutning samt överbelastning. 
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Frånskiljning av matning måste vara möjligt. Detta krav är vitalt för alla utrustningar inom 
FM. Detta kan göras med en brytare för varje matande fas. Sedan finns möjligheten att bryta 
matningen vid varje enskild del genom att bryta den aktuella säkringen för den matningen 
till den del som ska vara spänningslös i säkringsskåpet. [1] 
 

2.4 IP-Klassificering 
  
IP (International Protection) är en beteckning som avser hur väl kapslad ett materiel/produkt 
är och verifierar hur svårt det är att få tillgång det materiel som är inom kapslingen. 
Klassningen av IP är baserad på två siffror där den första har en beteckning mellan noll till 
sex och gäller inträngande av fasta föremål som damm/sand och övriga fasta materiel. Den 
andra siffran är dess täthet mot inträngande vatten och här går siffrorna från noll till åtta där 
noll inte har något skydd mot vatten och åtta är vattentät. [3] 
 
IP klassningen är uppdelade enligt klasserna nedan för första siffran. 
 

0. Inget skydd finns 

1. Skydd mot inträngande fasta föremål av en diameter av 50 mm 

2. Skydd mot inträngande fasta föremål av en diameter av 12 mm 

3. Skydd mot inträngande fasta föremål av en diameter av 2,5 mm 

4. Skydd mot inträngande fasta föremål av en diameter av 1 mm 

5. Dammskyddad 

6. Dammtät 

 

IP klassningen för siffra nummer två gällande vatten och ånga 
 

0. Inget skydd finns 

1. Skyddad från droppande vatten 

2. Skyddad från droppande vatten vid en lutning av max 15 grader från normalvinkeln 

3. Skyddad från strilande vatten med en vinkel av max 60 grader 

4. Skyddad från strilande vatten runt om från alla vinklar 

5. Skyddad från spolande vatten från munstycke  

6. Skyddad från kraftig spolning av vatten 

7. Skyddad från tillfällig nersänkning i vatten utan uppkommande av skada 

8. Klarar långa perioder nersänkt i vatten baserad på tillverkarens anvisningar. [3] 

 

2.5 Maskindirektivet 
 
Då de elektriska utrustningar som rapporten baseras på även kan klassas som maskiner kan 
man använda regelverket baserat på maskindirektivet. Regelverket för maskiner ser 
annorlunda ut än de gällande regler för elektriska anläggningar och produkter. 
Enligt FMEAF så definieras följande krav för maskiner och elsäkerhet. [1] 
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1. AFS 2008:3 ska uppfyllas 

2. Harmoniserande standarder för el-utrustning på maskiner ska tillämpas 

3. Elektriska maskiner ska vara märkta med CE 

4. Decleration of Conformity (DOC) EG-försäkran ska finnas 

5. Samtliga ovanstående krav ska uppfyllas 

 
Enligt Maskindirektivet lyder texten enligt följande ( [4]sid2,4,5) 
(Enligt §1 så gäller föreskrifter följande produkter) 
 
a)  Maskiner 
b)  Utbytbar utrustning, 
c)   Säkerhetskomponenter, 
d)  Lyftredskap, 
e)  Kedjor, kättingar, linor och vävband 
f)   Avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar, samt 
g)  Delvis fullbordade maskiner.” [4]sid2” 
 
Enligt AFS 2008:3 §4 definieras en maskin enligt följande: 
 

1. En sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett 

drivsystem som inte utgörs av direkt drivkraft från människa eller djur och som består 

av inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst en rörlig, som är 

sammansatta för ett särskilt ändamål.                 

 

2. En sammansatt enhet enligt första strecksatsen som endast saknar komponenter för 

anslutning på användningsstället eller för anslutning till en energi eller rörelsekälla.                                                          

 

3. En sammansatt enhet enligt första och andra strecksatserna som är färdig för 

installation och som kan fungera endast om den är monterad på ett transportmedel 

eller installerad i en byggnad eller i en anläggning. 

 

4. Sammansatta maskiner enligt första, andra och tredje strecksatserna eller delvis 

fullbordade maskiner enligt.  

 

5. Som för ett gemensamt syfte ställs upp och styrs så att de fungerar som en enhet. 

 

6. En sammansatt enhet av inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst en 

är rörlig, som är förenade i syfte att lyfta laster och där den enda energikällan är 

direkt manuellt arbete. [4] 

 
Maskindirektivet har definierat ett förfarande för processen som sker när maskinen ska 
släppas ut på marknaden eller tas i bruk vilket även ska gälla denna maskin. Texten nedan är 
tagen från maskindirektivet ” [4](sid4,5)” 
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6 § Innan tillverkaren eller dennes representant släpper ut en maskin på marknaden eller tar 
den i drift, ska denne; 
 
a) Säkerställa att maskinen uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskrav 
som anges i bilaga 1. 
 
b) Säkerställa att den tekniska dokumentationen som anges i bilaga 7, avsnitt A är tillgänglig. 
 
c) Särskilt tillhandahålla bruksanvisning, märkning och all annan nödvändig information 
enligt bilaga 1. 
 
d) Genomföra tillämpligt förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt 10–13 §§, 
 
e) upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 2, del 1, avsnitt A och 
säkerställa att denna försäkran medföljer maskinen, samt 
 
f) anbringa CE-märkning enligt bilaga 3. 
 
Den som på marknaden släpper ut eller tar i drift en maskin, utan att ha tillhandahållit en 
bruksanvisning för maskinen enligt 6 § c), ska betala en sanktionsavgift, se 21 §. Den som på 
marknaden släpper ut eller tar i drift en lyftande maskin, utan att som märkning ha angett 
maxlast enligt 6 § c) och bilaga 1, punkt 4.3.3, ska betala en sanktionsavgift, se 21 §. Den som 
på marknaden släpper ut eller tar i drift en maskin för lyft av personer, utan att som 
märkning ha angett maxlast och antal personer som tillåts på lastbäraren enligt 6 § c) och 
bilaga 1, punkt 6.5, ska betala en sanktionsavgift, se 21 §. Den som på marknaden släpper ut 
eller tar i drift en maskin, utan att ha upprättat en EG-försäkran om överensstämmelse enligt 
6 § e), ska betala en sanktionsavgift, se 21 §. Den som bryter mot både 6 § c) och 6 § e) ska 
bara betala en sanktionsavgift. 
 
Sanktionsavgiften beräknas enligt följande: 
 
För maskiner som inte omfattas av bilaga 4 gäller att en eller flera maskiner av samma typ 
och modell ska sanktionsavgiften vara 50 000 kronor samt 10 % av maskinens eller 
maskinernas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av 6 § c) eller 
e) konstaterades. För maskiner som inte omfattas av bilaga 4 är högsta avgift vid 
överträdelse av 6 § c) eller e) 500 000 kronor. För maskiner som omfattas av bilaga 4 gäller 
att för en eller flera maskiner av samma typ och modell ska sanktionsavgiften vara 150 000 
kronor samt 10 % av maskinens eller maskinernas totala försäljningsvärde fram till den 
tidpunkt som överträdelsen av 6 § c) eller e) konstaterades. För maskiner som omfattas av 
bilaga 4 är högsta avgift vid överträdelse av 6 § c) eller e) 1 000 000 
kronor. (AFS 2016:10) 
 
7 § Innan tillverkaren eller dennes representant släpper ut en delvis fullbordad maskin på 
marknaden, ska denne försäkra sig om att förfarandet i 14–15 §§ har fullgjorts. 
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8 § Tillverkaren eller dennes representant ska, vid tillämpning av de förfaranden som avses i 
10–13 §§, förfoga över eller ha tillgång till de resurser som är nödvändiga för att säkerställa 
att maskinen överensstämmer med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 1. 
 
9 § En maskin som har tillverkats enligt en harmoniserad standard, vars referens har 
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska förutsättas överensstämma med 
de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som omfattas av en sådan harmoniserad 
standard.)” [4](sid4,5)” 
 
Enligt FMEAF samt maskindirektivet finns krav för CE-märkning eller EG-försäkran. Detta 
förhandleder att utrustningen som används i enligt FMEAF måste CE-märkas. Det kommer i 
detta fall generera att vid uppbyggnad av denna konstruktion bör CE-märkt utrustning 
användas. Detta genererar att dom utrustningarna kan sammankopplas till en maskinlinje 
som kan godkännas med en egen CE-märkning. 
 
Kravet för att en maskinlinje ska CE-märkas är beroende på punkterna nedan som är taget ur 
[5]”sid4” 
 

1. De ingående maskinerna är sammansatta för att utföra en gemensam funktion såsom 

produktion av en bestämd produkt. 

 

2. De ingående maskinerna är sammankopplade på ett sådant sätt att varje maskin 

direkt påverkar funktionen hos andra delar av eller hela maskinlinjen.  

 

3. De ingående maskinerna har ett gemensamt styrsystem. En maskinlinje består av två 

eller flera hopmonterade maskiner, som till exempel en förpackningsmaskin och en 

märkningsmaskin. 

 

2.6 Formel och beräkningar som används i resultatdelen. 
 
För att uppfylla delar av lagen kommer visa formler att användas som är tagen från SEK 
Handbok 444 Elinstallationsreglerna (SS 436 40 00 utgåva 3). [6] 
 
Då kablar och dess överlastskydd måste fastställas används formler som finns i handbok 
436 40 00. Genom att använda de uppfylls säkerhetskraven för både säkringarnas värde 
samt att kabeln klarar den avsedda belastningen. 
 
𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍     (1)  
𝐼2 ≤ 1,45 ∗ 𝐼𝑍   (2) 
 
𝐼𝐵 = är belastningströmmen för kretsen 
𝐼𝑍 = är ledarens belastningförmåga 
𝐼𝑁 = är säkringens märkström 
𝐼2 = är säkringens maximala ström för en sä ker funktion 
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Tabell för samband mellan märkströmmen IN och provström för smältsäkringar typ gG. Som 
framgår av tabellen är värdet för K som används för att ta fram värden för I2. [6] 

Märkström IN (A) Provtid (h) Provström Lägsta Inf Provström Högsta If 

IN ≤ 4 1 1,5 IN 2,1 IN 

6 ≤ IN ≤ 10 1 1,5 IN 1,9 IN 

13 ≤ IN ≤ 63 1 1,25 IN 1,6 IN 

63 ≤ IN ≤ 160 2 1,25 IN 1,6 IN 

160 ≤ IN ≤ 400 3 1,25 IN 1,6 IN 

400≤ IN 4 1,25 IN 1,6 IN 

 
Tabellen nedan är sambandet mellan säkringens märkström och ledarens minsta 
belastningsförmåga IZ. För att vara säker på att kabeln uppfyller kraven används IZ från tabell 
med gG säkringar då den kräver högre belastningskapacitet än den för dvärgbrytare. [6] 
 

Säkringens 

märkström (A) 

Minsta 

belastningsförmåga 

IZ för ledaren (A) 

13 14 

16 18 

20 22 

25 28 

32 35 

35 39 

40 44 

50 55 

63 70 

80 88 

100 110 

125 138 

160 177 

200 221 

250 276 

315 348 

400 441 

500 552 

630 695 

800 883 

1000 1103 

 
När kortslutningsströmmen kan vara hög och orsaka stora strömtransienter som påverkar 
ledningarna i systemet så bör värdet för K2S2 vara större än I2t. tabellen nedan visar värden 
på K för fasledare. [6] 
 

Egenskap/Förhållande         PVC 

Termoplastisk 

       PVC  

90® 

Termoplastisk 

EPR/XLPE  

Gummi           

60® 

  

Mineral 

PVC 

 

 

bar 

Ledararea mm2 ≤300 >300     

Begynnelsetemperatur 70 90 90 60 70 105 

Sluttemperatur 160          140 160           

140           

250 200 160 250 
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𝐿𝑒𝑑𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

𝐾𝑜𝑝𝑝𝑎𝑟 

𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑢𝑚 

𝑇𝑒𝑛𝑛𝑙ö𝑑𝑑𝑎 𝑠𝑘𝑎𝑟𝑣𝑎𝑟 𝑝å 𝑘𝑜𝑝𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒 

 

115          103 

76              68 

115              − 

 

100             86 

66               57 

-             − 

 

143 

94 

  − 

 

141 

96 

  − 

 

115 

  − 

  − 

 

135

− 115

∗ 

   − 

   −  

 
∗  Detta värde ska användas för öppet förlagda kablar som är tillgänglig för beröring [6] 

 
𝐾2 ∗ 𝑆2  > 𝐼2 ∗ 𝑡     (3) 
 

𝑉𝐷𝐶 =
3 ∗ √2

𝜋
= 1,35047 ∗ 𝑉𝑅𝑀𝑆   (4) 

 
𝑉𝐷𝐶𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = 1,35047 − (0,04047) = 1,31  (5) 
(För att visa hänsyn till förluster i omriktaren subtraheras 0,04047 från Vdc.) 
 

Omsättningsfaktor = 𝑛 =
𝑈1

𝑈2
=

𝑁1

𝑁2
    (6) 

 

𝐼𝑛𝑓𝑎𝑠 =
𝑃

√3 ∗ 𝑈ℎ

    (7) 

 

𝑈𝑠𝑒𝑘 =
𝑈𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟

𝑛
    (8) 

 
Transformatorformel 

𝑈 =
1

√2
∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ ∅ ∗ 𝑁 = 4,44 ∗ 𝑓 ∗ 𝐵 ∗ 𝐴 ∗ 𝑁  (9) 

 
𝐷𝑘𝑜𝑝𝑝𝑎𝑟 = 8960 𝑘𝑔/𝑚3  𝐷𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑢𝑚 = 2700 𝑘𝑔/𝑚3  

 

𝐷𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 =
8960

2700
= 3,32  (10) 
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3. Metod. 
 

3.1 Uppbyggnad av resultat  
 

Rapporten baseras på ett dieselelektriskt hybridfordon som har en möjlighet att leverera ca. 
500 kW till ett befintligt elnät eller nät i fältmiljö. Fakta för hybridfordonets dieselelektriska 
värden enligt nedan. 
 
VDC = 750 V 
PMax= 500 kW 
I = 667 A 
 
Den angivna effekten är en förväntad maxkapacitet baserad på kylning och övriga laster som 
fordonet måste ha igång vid reservkraftsleverans. Effekten kan vara högre under vissa 
perioder/förhållande. Dessa värden som är angivna ovan är de som resultatdelen kommer 
att basera sig på.  
 
Den förväntande utveckling efter vilket arbetet kommer att arbeta efter, är att från 
hybridfordonet går en eller flera kablar med en DC spänning med en potentialskillnad av 
750V. Dessa behöver anslutas till ett medföljande fordon i vilket dom grundläggande delarna 
och utrustningar ingår. De delar som kommer att finnas med är omriktare av DC spänning till 
AC spänning. Efter omriktaren kommer ett LCL filter för att filtrera bort övertoner.  
 
Efter LCL filter kommer transformatorn som ger en korrekt spänning för inkoppling på det 
nät som kommer att drivas. Metoden kommer att vara baserad på denna ordning att 
anslutningen till hybridfordonet är det som kommer först och de andra funktionerna 
redovisas senare i resultatdelen.  
 

3.2 Kabeldimensionering  
 
Anslutning av kabel från hybridfordonet till tillhörande utrustning behöver en 
säkerhetsanordning så att en person utan förkunskaper ska kunna ansluta hybridfordonet till 
omriktaren utan risk för skada. 
 
Dessa kablar kommer att ha ett interlocksystem som gör att när kabeln kopplas in ligger 
ingen effekt på kabeln förrän båda interlockledningarna får kontakt, vilket sker när kabeln 
har anslutits till båda enheterna. För att säkerhetsställa att säkerhet från skada på människor 
och djur inte ska kunna uppstå trots interlockssystemet samt annan säkerhetsutrustning, 
kommer anslutningsdonen att vara av IP klass minst 21 vilket är kravet som uppfyller att man 
inte ska kunna komma åt den spänningsförande ledaren vid anslutningspunkten för kabeln. 
Detta uppfyller minimiskyddkravet tillsammans med övrig skyddsutrustning. 
 
Anslutningen som kabeln ansluts till mellan fordonen behöver vara en rejäl konstruktion för 
klara den belastning som blir när kabeln hänger fritt och skapa en hög belastning på 
anslutningspunkten.  
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3.3 Omriktare. 
 
Nästa steg i processen blir att omvandla den DC spänning som kommer från generatorn på 
hybridfordonet på 750 Volt till en AC spänning via en omriktare. Som formel (4) visar så är 
DC-spänningen 1,35 större än RMS värdet för AC-spänningen. Detta kan dock förändras 
genom PWM (Pulse Width Modulation). Genom PWM kan både amplitud och frekvens styras 
till ett lämpligt värde för transformatorn. [7] 
 
Efter omriktaren behövs ett filter för att filtrera bort dom övertoner som uppstår i 
omriktaren. I de flesta installationer av omriktare för anslutning till ett elnät är filtertypen 
LCL. Omriktaren för denna konstruktion behöver mäta både spänningen, strömmen och 
frekvensen för att optimera nivåerna som går in i transformatorn.  
Denna information måste även delas till hybridfordonet via en lösning som inte skapar en 
galvanisk koppling till fordonen. Detta går att undvika genom att informationen överförs via 
en fiberlösning. Överföringen av information måste anpassas till varandra för att säkerställa 
en bra funktion mellan enheterna. 
 
Omriktaren installeras med ett erforderligt program från leverantören. Programvarans 
huvuduppgift blir att göra det möjligt att ändra storheterna ut från omriktaren.  
Förslaget från Danfoss gäller en omriktare med sinusfilter för optimal nivå på AC-
spänningen. Detta gör det möjligt att optimera storleken för omriktaren till specifika 
önskemål baserad på vilken effekt som efterfrågas.  
 

3.4 Transformator. 
 
Som framkommer i 3.3 så kommer spänningen in till transformatorn vara en sinusformad 
spänning med ett RMS-värde av valfri amplitud. AC-spänning behöver anslutas till 
primärsidan av transformatorn. Detta ger att transformatorn inte har något krav på någon 
specifik omsättningsfaktor (6). 
 
Vid uppbyggnad av transformatorn måste man ta med i beräkningarna en viss överlast som 
kan uppstå under vissa förutsättningar. Effekten som transformatorn ska klara av är minst 
500 kW i kontinuerlig drift för att klara hybridfordonets kapacitet för reservkraftdrift. 
 
Behovet av att använda en transformator är för att ett TN-S (Femledarsystem) måste finnas 
om den ska användas inom FM. Detta ger ett femledarsystem med tre fasledare, en 
neutralledare samt PE (Protective Earth), där jordningen ska ske till ett jordspett enligt 
FMEAF och DR. När systemet byggs upp ansluts fler jordningspunkter med hjälp av 
kompletterande jordning i nätet. [1] 
 
För att få fram en lämplig transformator för denna lösning så kontaktades Nordtrafo AB. 
Förslaget från Nordtrafo AB var baserad på deras torrisolerade Hexatransformator med 
kopplingsart D/Y0. Fördelen med denna torrisolerade transformator är att den inte är 
beroende på åt vilket håll den installeras utan detta ger möjligheten att installera den både 
liggande eller stående. Detta gör att den kan ändras efter hur utrymmet där den ska 
installeras ser ut. Hexatransformatorn är till skillnad från traditionella transformatorer 
uppbygg i en delta-formation enligt figur 5 på nästa sida. Detta gör att transformatorn blir 
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mindre samt att järnförlusterna blir lägre i transformatorn då den blir symmetrisk till skillnad 
från traditionella transformatorer. Detta ger även att spänningen ut ur transformatorn blir 
mer symmetrisk. Nordtrafo AB har även möjligheten att implementera CEE-don i deras 
konstruktion och skulle därigenom kunna konstruera den lösning som finns redovisad i figur 
9 senare i rapporten. 
 
Figur 4 visar en bild från Nordtrafo AB och visar konstruktionen för en hexatransformatorn. 
Här ser man hur deltaformationen ser ur i verkligheten.  Samt dess storlekar beroende på 
effekten i tabellen nedan. 

  

 
Typ Effekt kVA Höjd A (mm) C (mm) O (mm) R (mm) Vikt (kg) 

Hexa 25/50 50-60 850 320 540 585 615 280-350 

Hexa 40/80 250-390 1545 530 950 995 1025 860-960 

Hexa 50/100 500-630 1825 690 1090 1135 1165 1400-1550 

 
Tabell-värdena ovan är tagen från Nordtrafo AB. [8] 
 
Som framkommer i tabellen ovan så kan man se att transformator för lösningen blir stor och 
tung. Dessa värden skulle man kunna förändra baserad på transformatorformeln (9). Tittar 
man på formeln så ser man att de storheter man har kan förändra är enligt nedan.  
 
𝑈 = 4,44 ∗ 𝑓 ∗ 𝐵 ∗ 𝐴 ∗ 𝑁 
𝑓 = 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠  
𝐵 = 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡 𝑖 𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎  
𝐴 = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑗ä𝑟𝑛𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖 𝑚2  
𝑁 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑎𝑟𝑣 
 
Detta ger att formeln är linjär vilket gynnar när man vill få ner storleken på en transformator, 
så höjs frekvensen därigenom sänks arean på järnkärnan med samma faktor. Detta gäller 
även antalet lindningsvarv så vid högre frekvens så kan även ett lägre antal varv användas, 

Figur 5 Från Nordtrafo AB med tillstånd från Andreas 
Sjöholm CEO 
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vilket leder till att storleken samt vikten för transformatorn blir mindre. Tabellen ovan är 
baserad på att lindningarna i transformatorn är gjort av koppar som är ett tungt material 
med ett viktförhållande jämfört med aluminium på 3,32 gånger så tungt baserad på formel 
(10). Här måste man även ta i hänsyn att arean för aluminiumlindningen kommer att öka 
med ca 28 % jämfört med koppar. Detta ger att viktbesparingar går att genomföra men att 
det bör kontrolleras noggrannare för en säker funktion. [6] [9] 
 

3.5 Skydd för person och fordon för konstruktionsförslaget 
 
För att skydda utrustning och brukare kommer skydd att vara en självklarhet. Dessa skydd 
tas fram baserat både på skydd för person och utrustning. 
 
Som är nämnt i del 3.1 ska skyddet som implementeras mellan motor och omriktare vara ett 
överlastsskydd för att skydda fordonet och är angivet till 400 A för varje ledare ut från 
hybridfordonet.  
 
Skydden för överlast kan ligga på medföljande fordon och behöver inte implementeras i 
hybridfordonet. Kabeln som ansluts har ett behov av ett interlocksystem som skapar en 
brytare på varje fordon. Anslutningspunkten som är NO (normally open) innebär att när 
kabeln inte är ansluten kommer ingen ström eller spänning ligga på anslutningspunkten. Den 
kommer bara leda när kablarna är anslutna till båda sidorna och NO brytaren sluts. Detta 
kommer även att skydda vid olyckor som skulle kunna orsakas av att kabeln dras ut under 
drift. 
 
När kabeln ansluts till medföljande fordon kommer en startfrekvens för omriktaren att starta 
som baserar sig på en uppladdning av omriktaren med en lägre ström än den som normalt 
flyter i kretsen. Detta kan ske genom att använda en parallellkopplad krets med timer som 
startar när spänningen ansluts till omriktaren.  
 
Timern är kopplad till en NC (Normally closed) och NO brytare. Det innebär att när kabeln är 
ansluten kommer NC brytaren skicka spänningen över en resistans. Detta kommer ladda upp 
omriktaren med en lägre ström. När startfrekvensen är klar kommer timern att stänga NO 
brytaren och öppna NC brytaren. Enligt figur 6 ses hur kretsen ser ut med NO och NC 
brytarna till höger efter säkringarna på 400 A som kommer vara beroende av timern för 
uppstarten av omriktaren. 

 
Figur 6 Visar uppladdningsstrukturen för omriktaren 
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Figur 7 nedan visar ett förslag på ett enlinjeschema med de olika delarna i system och dess 
säkerhet. Enligt önskemål från BAE System vill man om möjligt montera så lite som möjligt i 
hybridfordonet. Figuren nedan visar ett förslag med att enbart montera anslutningsdonet till 
fordonen med ett interlockssystem, och övriga delar i anslutningsfordonet och även det 
mesta av all säkerhet där. Vid dessa anslutningspunkter kommer även en anslutning för 
informationsutbytet mellan fordonen att behöva installeras. Eftersom anslutningspunkten i 
medföljande fordon finns ett överlastskydd som enligt tidigare beräkningar är 
dimensionerad till 400 A per kabel. Efter säkringen kommer omriktaren med erforderligt LCL 
filter. Efter filtret monteras en transformator som i detta fall är en D/Y0 transformator. 
Genom D/Y0 konfigurationen kan man ansluta ett jordspett enligt FMEAF och DR. Även kan 
transformatorn anslutas till befintligt jordtag vid anslutning till ett publikt nätverk genom 
kabeln som används för jordspettet. Detta ger ett direktjordat elsystem.   
 
Genom att jordpunkt finns kommer systemet ut ur transformatorn vara TN-S system. TN-S   
ger fem ledare ut ur transformatorn som går till sin respektive skena. Innan skenorna direkt 
på matningen från transformatorn kommer överlastskydd installeras. Vid överlastskydden 
kommer även en jordfelsbrytare att installeras med en variabel brytström i området av ca 
500 mA med möjlighet att justera värdet på brytströmmen så att selektivitet kan byggas upp 
på ett korrekt sätt. 
 
Efter jordfelsbrytare/Reläskyddet kommer säkringar för varje fas vilket baseras på 
sekundärströmmen på transformatorn. Primärt kommer det att ge en ström på 
sekundärsidan baserad på att Pin (effekt på primärsidan) är samma som Put (effekt på 
sekundärsidan) vilket ger en ström per fas enligt formel (7) på ca 696 Ampere. Detta ger ett 
behov av säkringar i storleksordningen över 700 A. Enligt tabellen i 2.6 för gG säkringar ger 
då att huvudsäkringen för varje fas ska vara 800 A. Då säkringen ligger på 800 A kommer 
även överlast att accepteras upp till den strömnivån.  
 
Efter transformatorn kommer utgående kablar att gå till lämpliga CEE don som är lämplig att 
ansluta systemen som är avsedda för FMEAF där FM vill ha CEE don som dom primära 
anslutningsmöjlighet till alla centraler och anläggningar i en elektrisk anläggning i fältmiljö. 
 

 
Figur 7 Visar förslag på uppbyggnad för att driva ett elnät från hybridfordon 

Som figur 7 visar så är det säkring innan omriktaren som är baserad på den ström som matas 
ut från hybridfordonet. De extra anslutningarna som inte är inkopplade enligt schemat är för 
extra matning som kommer behövas vid behov för elnätet när det matande fordonet 
behöver service eller av annan anledning måste kopplas bort. Genom den extra 
inkopplingsmöjligheten kan man koppla in det fordon som tar över driften under service. 
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Efter transformatorn finns en jordfelsbrytare och de tre huvudsäkringarna, som är dom 
skydd som täcker dom väsentliga delarna för skydd för utrustningen i detta 
konstruktionsförslag. 
 
Sedan vid anslutning av CEE-don till konstruktionen så kommer säkringar att finnas för enligt 
belastningsprofilen för varje don. Jordfelsbrytare kommer finnas då det är ett krav för varje 
CEE-don med en justerbar brytström för att säkerhetsställa att selektivitet kan skapas.  
 

3.6 Anslutning till elnät. 
 
Som redovisas i 3.4 har konstruktionen möjlighet att leverera effekt in till befintliga elnät. 
Förutsättningen för att ansluta hybridfordonet är att ett existerande jordtag finns och att 
mätning av kontinuitet sker innan anslutning, samt att nätet är spänningslöst.  
  
Detta kan relativt enkelt lösas genom samma metod som används för att ansluta 
hybridfordonet till medföljande fordon, där man har en kabel med ett interlocksystem som 
matas från transformatorn. Figur 8 visar ett förslag på en sådan lösning som kan vara aktuellt 
för anslutning till det elnät som ska spänningssättas. 
 

 
Figur 8 Visar hur matningen av ett publikt nät skulle kunna lösas. 

Det figur 8 ovan visar är ett förslag för att kunna ansluta till befintligt elnät. Där brytarna är 
ett interlocksystem baserat på en brytare för varje anslutningskabel. Kravet för denna 
konstruktion blir att man först ansluter till ställverket/transformatorn som ska 
spänningssättas. När anslutningen är genomförd så kommer NO brytaren att stängas och 
spänningssättas. 
 
Då ställverket inte kommer att vara uppbyggd med ett interlocksystem, kommer därmed 
kravet för anslutning att ligga på auktoriserad installatör. Då denna lösning kräver kabel med 
interlocksystem kommer kabeln som används ur varje fas ha en belastning upp till 800 A.  
Genom att använda ekvation (1), (2) och (3) och förläggningssätt G, genererar det en kabel 
med en area på 300 mm2 för varje fas, för anslutning till externt elnät. 
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3.7 Anslutning till elektrisk anläggning i fältmiljö. 
 
Vid anslutning till anläggning i fältmiljö kommer uppbyggnaden av kretsen baseras på figur 6. 
För att kunna ansluta till anläggningar baserad på FMEAF och DR så ska anslutningsdonen 
vara CEE-don som i detta fall förenklar konstruktionen. Detta genererar att medföljande 
fordon måste vara utrustade med CEE-don för att kunna ansluta hybridfordonet som ett 
reservkraftaggregat.  
 
Då den ström som kan tas ur anläggningen för matning ut till ett elnät är ca 700 A. Denna 
ström kan då matas ut genom ett antal förbestämda CEE-don som figur 9 visar, vilket skapar 
en bra förutsättning att kunna ansluta flera elcentraler med varierande amperetal i fältmiljö.  
 
Figur 8 visar ett exempel på en lösning. Detta ger en maximal ström i kretsen som kan 
levereras ut från medföljande fordon baserad på figur 9 till 752 A. Anslutningarna nedanför 
CEE-donen är uttag för TN-S systemet för anslutning till ställverk/transformator till befintligt 
elnät. Det som saknas i principskissen i figur 8 är jordfelsbrytare för varje CEE-don 
 

 
Figur 9 Visar ett exempel på hur man kan ha matning av elnät i fältmiljö. 

 
Lösningen i figur 9 kan enkelt anpassas till de storlekar man vill ha på CEE-donen.  
 

3.8 Nätverksägarnas krav för anslutning 
 
Vid anslutning av reservkraft till befintligt elnät används information baserad på Handbok 
447 svensk el-standard. 
 
Anslutning av hybridfordonet med tillhörande utrustning till befintliga elnät måste nätet vara 
spänningslöst. Detta definieras som reservmatning av stationära anläggningar som 
exempelvis villor, kontor, verkstäder m.m.  
 
Mobila generatoraggregat som hybridfordonet skulle kunna klassas som, kommer att kunna 
anslutas till befintliga nätstationer på lågspänningsnätet och förutsätter att överliggande nät 



 

29 
 

kopplas bort när matning sker från generatoraggregatet, detta så att överliggande nät också 
blir matat med reservkraften. [10] 
 
En installation som ovan förutsätter att kontinuitet finns till jord. Samt att mätning av den 
sker innan driftsättning och detta behöver utföras av auktoriserad personal vid installation 
till befintligt nät. Detta kräver att nätägaren är behjälplig med erforderlig personal för 
ändamålet. [6] 
 
Vid reservkraftmatning av elnät i ö-drift, vilket blir det huvudsakliga användningsområdet för 
denna tekniska lösningen. Genom detta så kan lösningen bidra med att spänningssätta vissa 
områden vid nödfall och längre avbrott. 
Då nätverksägarna idag har en effektiv verksamhet i stora delar av landet och avbrottstiden 
är relativt korta i de flesta fallen, kommer behovet för anslutning av reservkraft för ö-
driftslösningar som hybridfordonet skulle kunna bidra med att vara litet.  
 
Behovet av att ansluta till ett elnät kommer att baseras på oförutsedda avbrott. Men dessa 
händelser är relativt ovanliga, här skulle hybridfordonet kunna bidra med reservkraft vid just 
sådana händelser. Anledningen till att avbrottsmängden idag är ganska låg beror på den 
kablifiering som sker och även att luftledningar som installeras idag oftast är isolerade vilket 
minskar avbrottsmängden. Detta har genomförts som en följd av regler som gynnar 
elnätsägare som håller god kvalitet på deras leverans av el.  
 
Intäkterna för elnätsbolagen är baserat på den nätavgift som företaget kan ta ut. Den 
avgiften utgår ifrån intäktsramen som energimarknadsinspektionen har utformat och ger 
elnätsägaren en mall att utforma deras avgifter till kunder på. [11] 
 
Behovet hos elnätsföretaget i dag för användning av denna reservkraftslösning är begränsad, 
då dom flesta elnätsbolagen har en god elkvalitet och leveranssäkerhet. Så länge man 
uppfyller dom krav som finns för god elkvalitet, som är definierat hos 
energismarknadsinspektionen (EIFS 2011:2). Detta ger att behovet för denna lösning i daglig 
drift ej är nödvändig. 
 

3.9 Programvara för drift av elnät. 
 
Den programvara som kan behövas för denna typ av drift är baserad på dom tekniska 
lösningar som ska användas i det medföljande fordonet. Det kommer då främst att gälla 
omriktaren då möjligheten att justera och ändra både frekvens och spänning ut från 
omriktaren måste finnas. Detta då både spänning och frekvens är beroende på vilken 
utrustning eller elnät som ansluts till omriktaren. De värden som oftast används i världen för 
fasspänningen är 220–230 V samt 110–130 V och frekvensen är oftast mellan 50-60 Hz. 
Detta gör att omriktaren måste kunna justeras och anpassas efter dessa värden vilket kan 
göras med hjälp av PWM. 
 
Den dieselelektriska motorn behöver information baserad på aktuell förbrukning och detta 
kan genomföras med en programvara för att kommunicera med omriktaren.  
Motorn känner av det aktuella effektbehovet som behövs för sin egen drift vilket gör att 
omriktaren behöver skicka över dess aktuella förbrukning till motorns styrsystem. Detta 
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kommer även kunna ge en möjlighet att i fordonet se de aktuella mätvärden som omriktaren 
mäter. 
 
Informationsflödet som ska skickas över görs via en canbus som finns i omriktaren.  
Överföringen av information blir enklast att genomföra med en fiberkabel som installeras till 
canbus porten genom en Can/Fiber converter som ansluts till både hybridfordonet och 
omriktaren. Genom att man använder fiber finns ingen galvanisk koppling mellan fordonen.  
 
Väljer man att använda reläskydd istället för den traditionella lösningen med säkringar och 
jordfelsbrytare, kommer erforderliga program för reläskyddet att behövas för att kunna 
ställa in och eventuellt kunna fjärrstyra dem externt. Denna lösning kommer kräva en högre 
grad av kompetents än den andra lösningen som finns. FMEAF och DR vill att lösningarna för 
FMV ska vara så utformade så att hög kompetens inte behövs vid anläggning av ett elnät i 
fältmiljö. Reläskyddet och dess inställningsmöjligheter har gynnsamma fördelar för 
säkerheten och även inställningen av selektiviteten. 
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4.  Resultat 
 
De frågeställningar som svaras på i denna rapport kommer att besvaras nedan och baseras 
på de övriga delarna i rapporten. 
 

4.1 Lagkrav för anslutning av reservkraft via fordon? 
 
Lagkravet för anslutning av reservkraft är redovisat i olika steg under teoridelen. 
Det som kan tolkas är två olika varianter i denna rapport och gäller för anslutning enligt 
FMEAF och anslutning till befintligt nät. Det som skiljer dem åt är framförallt vilka regelverk 
som ska följas. Det som en del av rapporten arbetar efter är FMEAF och gäller anslutning av 
reservkraft i fäljmiljö så krävs CE-märkning eller EG-försäkran. 
Den utrustning som används i det medföljande fordonet måste genomgå proceduren att bli 
CE-märkt. Detta kan åstadkommas genom att få det medföljande fordonet godkänt som en 
maskinlinje. För detta kommer krav finnas på att hybridfordonet har Conformation of 
Decleration. Genom detta kan man få hela maskinlinjen CE-märkt. Vid anslutning till 
befintliga nätverk är regelverket baserat på handbok 447 och SS 436 40 00. Baserat på de 
gällande regler ska lösningen i rapporten fungera för att mata ut reservkraft på befintliga 
elnät. Problemet med anslutning till befintligt elnät är att selektiviteten på befintliga skydd 
med all förmodan kommer att ställas ur funktion, då kortslutningseffekten kommer att 
förändras.  
 

4.2 Nätägarens krav för anslutning? 
 
Nätägarens krav är att handbok 447 och 436 40 00 efterlevs.  
Nätägaren idag använder redan reservkraftslösningar för eldrift via deras egna mobila 
reservkraftsanläggningar. Detta ger att elkraftsbolagen har egna rutiner för att göra detta.  
Detta kommer att kräva nätägarens assistans för anslutning till elnätet för att säkerhetsställa 
att allt är spänningslöst samt att kontinuitet finns för att säkert kunna ansluta aggregatet till 
nätet. Genom att omriktaren kan ställas in efter önskemål kan nätägaren själv välja vilken 
spänning som ska matas ut baserat på hur nätet ser ut vid anslutningspunkten. Baserat på 
den spänning som gäller kommer anslutning att behöva ske på 400 V sidan in i ett ställverk 
eller nedsidan på transformatorn som matar nätet. Förutsättningen för anslutning till 
befintligt elnät är att man måste koppla bort överliggande nät samt att matningsområdet 
anpassas efter storleken på effekten som matningen har. 
 

4.3 Krav på fordonets elektriska utrustning för att kunna anslutas till ett elnät? 
 
Det som kommer vara ett krav för hybridfordonet är en kopplingspunkt för att kunna ansluta 
kabeln till det medföljande fordonet. Detta kommer att leda till att hybridfordonet behöver 
två kopplingar med brytare för att kunna införliva kablar med interlocksystem. 
Informationssystemet kommer även den behöva en anslutningspunkt i hybridfordonet. 
Detta för att kunna överföra information från omriktare så att hybridfordonet kan styra 
effekten som behövs.  
Först beräknas arean för kabeln baserad på formeln (1), (2) och (3) för att säkerhetsställa att 
kabeln uppfyller kraven i SS 436 40 00. Det som är angivet är: 
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VDC = 750 V 
I = 667 A 
 
Enligt beräkningarna kommer belastningsströmmen i kabeln ligga runt 667 A. Detta innebär 
att dimensioneringen av överlastsäkringen bör ligga på 800 A. För att kunna hantera ström-
belastning blir kabeln otymplig och tung. Detta medför att generatorn behöver mata två 
kablar, vilket leder till att strömmen som går i varje enskild ledare blir hälften av det som har 
redovisats. Beräkningar för kabeln enligt nedan: 
 
𝐼𝑏 = 667 𝐴  𝐼𝑛 = 800  𝐼𝑧 = 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡 883 𝐴 
𝐼2 = 800 ∗ 1,6 ≈ 1280 𝐴 
 
 
Då IZ behöver vara minst 883 A kommer en kabel som klarar det att tas fram. 
Strömmen som varje kabel ska klara blir enligt följande IZ2 = 883/2 = 442 A. 
 
Detta medför i sin tur att säkringen för varje kabel blir 400 A och att två såna kommer att 
anslutas för att skydda kabel och utrustning från överbelastning. 
 
Enligt boken SS 436 40 00 som formlerna 1–3 är baserad på, ger att varje kabel ska ha en 
area av 150 mm2. Då dessa kablar ska hänga fritt emellan fordonen så kommer 
förläggningssättet som används vara E. [6] 
 

4.4 Vilken hårdvara behövs för anslutning av fordon till elnätet? 
 
Förslaget på vilken utrustning som behövs för att ansluta till elnät är enligt följande. Vid 
inkoppling av DC-spänningen från hybridfordonet till medföljande fordon kräver det att 
kopplingen mellan fordonen är utrustad med ett interlocksystem. Detta för att 
säkerhetsställa att kopplingspunkten är spänningslös innan inkoppling. Efter 
inkopplingspunkten kommer ett överlastskydd för skydd av hybridfordonet som senare går 
vidare till en omriktare med inbyggt LCL-filter. Omriktaren går sen vidare till 
Hexatransformatorn från Nordtrafo AB. Transformatorn är D/Y0 kopplad för att kunna koppla 
in en jordpunkt på Y0 sidan för att på sätt kunna bygga upp ett TN-S system efter 
transformatorn. Efter transformatorn kommer huvudsäkringar för de tre faserna samt en 
jordfelsbrytare som är det huvudskydd för transformatorn gällande både kortslutningsskydd 
samt överlastskydd. Efter den kommer ett skåp för utmatning av effekten som kommer att 
anpassas efter vilka anslutningspunkter man vill ha. I detta skede kommer även fler säkringar 
samt jordfelsskydd för varje matning ut från enheten. 
  
Display bör finnas tillgänglig på medföljande fordon för att kunna se aktuella förutsättningar 
för nätet som matas, vilket kan lösas med Bender PEM 333 som mäter aktuella storheter för 
uppgiften. Vid anslutning baserad på FMEAF så kommer CEE-don att behövas för att kunna 
koppla in sig till en anläggning i fältmiljö. Samt erforderliga skydd beroende på storlek på 
CEE-donen, vilket kommer att vara säkringar och jordfelsbrytare. 
 

4.5 Vilka skydd behövs för att skydda elnät och fordon från skada? 
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De skydd som ska implementerade i hela anläggningen är huvudsakligen baserad på 
jordfelsbrytare och säkringar. Dessa skydd måste anpassas så att selektivitet kan uppnås 
vilket i FMEAF fallet till stor del kommer att bero på möjligheten att justera jordfelsbrytarna, 
samt storleken på säkringarna som används. De elcentraler som används i FMEAF kommer 
även dom att uppfylla samma standard och i det medföljande fordonet kan säkringar med 
viss fördröjning mot dom elcentraler som används för att förhindra att onödiga delar stängs 
av i anläggningen. För anslutning till elnät kommer samma skydd att användas.  
 

4.6 Vilken mjukvara kan behövas vid anslutning till elnätet? 
 

Behovet av mjukvara är inte speciellt stort utan det gäller att datainformationen från 
omriktaren kan kommunicera med hybridfordonet för att kunna meddela den aktuella 
förbrukningen i realtid. Detta kommer att genera bättre förutsättningar för motorn. Detta är 
redovisat i 3,8. Skulle man välja ett reläskydd med inställningsmöjligheter behöver den en 
speciell programvara skilt från omriktaren och dess kontakt med hybridfordonet. 
 

4.7 Vilka ekonomiska kostnader finns för den tekniska lösningen samt vad är kostnaden för en 
traditionell lösning med reservkraftaggregat. 
 
I denna del av rapporten ska en relevant översikt av en vad en traditionell lösning kostar 
samt vad en förväntad kostnad blir för den lösning som rapporten har tagit fram. 
Jämförelsen kommer att göras mot vad en dieselgenerator kostar för 50 KVA, 250 KVA samt 
500 KVA. Baserat på den aktuella lösningen för inkoppling av det dieselelektriska fordonet 
beräknas en generell kostnad för den lösningen som rapporten tagit fram. Prisbilden 
kommer bara baseras på produktens kostnad, men inte en eventuell installationskostnad för 
produkten i lösningen. 
 
Tabellen nedan visar dom värden som kablar och säkringar måste anpassas till och avser 
strömmarna på sekundärsidan på transformator och förslag på storlekar på CEE-don och 
antal för varje storlek av effekten samt antalet säkringar och JFB för konstruktionen.  
 

Effekt Huvudsäkringar Antal 

säkringar 

Antal JFB Antal CEE-

don 

Storlek CEE-don 

i Ampere 

50 kVA 80 A 15 st 5 st 4 st (2*32)/10 

250 kVA 400 A 21 st 7 st 6 st 125/(2*63)/(3*32) 

500 kVA 800 A 27 st 9 st 8 st (4*125)/(4*63) 

 
Prisbilden kommer framförallt påverkas på kostnaderna för omriktare och transformatorn då 
dom anses vara störst. Övriga kostnaden är för kablar, säkringar, interlocksystem, brytare 
och mätutrustning med display. Mätutrustningen är för att enkelt kunna se aktuella 
elektriska storheter och där är förslaget att använda en Linetraxx PEM 333 från Bender som 
kan genomföra lämpliga mätningar och visa de kontinuerligt under drift. [12]  
Priserna uppskattas schablonmässigt enligt överenskommelse med BAE Systems för antalen 
som redovisas i tabellen ovan. 
 

Effekt Pris ”Övriga Material”  

50 KVA 12 000 kr 
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250 KVA 27 000 kr 

500 KVA 37 000  kr 

 
Som leverantör av dieselgenerator har kontakt tagits med företaget ELEKTROMATIK Power 
Generation AB, företaget tillverkar och säljer reservkraftsgeneratorer. Kravet som har ställts 
på generatorn är att den ska ha ett elsystem som är TN-S. Dom ska även kunna leverera de 
effekter som är angivet. De priser som är angett i tabellen är angivna av ELEKTROMATIK. 
Prisbilden för generatorn gäller bara för generatorn och inte de anslutningar gällande kablar 
som är ett krav från FM. Detta ger att priset är lägre än vad som gäller för rapportens 
lösning. Priserna som är angivna av ELEKTROMATIK AB är enligt tabellen nedan. 
 

Effekt Pris Reservkraftsgenerator 

50 kVA 100 000 kr 

250 kVA 280 000 kr 

500 kVA 480 000 kr 

 
Prisuppgifter för transformatorer har delgivits av Nordtrafo AB. Prisbilden gäller för en 
hexatransformatorer med en IP-klass av minst 21 samt kapsling av transformatorn. 
Kapslingen och IP-klass 21 gör att dom kommer uppfylla de krav som ställs för säkerheten.  
 
Nordtrafo AB kan även lösa de tekniska lösningarna för matning ut på ett elnät genom att 
kunna integrera erforderlig teknisk lösning som figur 9 visar i den kapsel som finns runt 
transformatorn som visas i figur 5. Detta redovisas dock inte i prisbilden i tabellen utan den 
gäller enbart den kapslade transformatorn.  
 

Effekt Pris Hexatransformator 

50 kVA 35 000 kr 

250 kVA 80 000 kr 

500 kVA 138 000 kr 

 
Som leverantör för lämplig omriktare kommer prisbilden tas fram baserad på Danfoss Drives 
omriktare. Dessa omriktare levereras med erforderliga filter för att kunna leverera en fin 
symmetrisk AC-spänning in på nätet. De omriktare som priset angivets för kommer ha en 
något högre effekt än de som är angiven i frågeställningarna och redovisas i tabellen nedan 
 

Effekt Pris Omriktare 

60 kVA 50 000 kr 

275 kVA 100 000kr 

550 kVA 180 000 kr 

 
Tabellen nedan visar ett exempel på kostnaden för delarna som behöver monteras i det 
medföljande fordonet och även ett prisförhållande gentemot generatoraggregat av samma 
storlek. 
 

Effekt Generator Medföljande fordon Prisförhållande 

50 kVA 100 000 kr 35 000+12 000+50 000 0,97 

250 kVA 280 000 kr 80 000+27 000+ 100 000 0,739 

500 kVA 480 000 kr  138 000+37 000+180 000 0,7375 
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Som tabellerna ovan visar så ser man att kostnaden för den tekniska lösningen i rapporten är 
lägre än det traditionella generatornaggregatet. Baserad på tabellen så kan det tolkas att 
priset per kVA är ganska konstant på dom högre effekterna. Detta ger att det kan vara 
effektivt att bygga 250 kVA konstruktionen som en basmodell. Dessa kan parallellkopplas för 
att uppnå önskad effekt för leverans till elnätet. Att parallellkoppla flera enheter är inget 
tekniskt problem utan kräver att man på ett säkert sätt bygger en lösning med en ny 
anslutningspunkt för kablarna från hybridfordonet till en gemensam skena som fördelar 
effekten till dom parallellkopplade enheterna. På detta sätt kan man förändra 
förutsättningarna för den mängd effekt som ska anslutas till ett elnät. En annan eventuell 
stor fördel som kan dras av att parallellkoppla flera enheter är att alla kommer ha samma 
delar och blir därför enklare att underhålla samt lagerföra. Lösningen blir mer varierad samt 
enklare att hantera ur produktionssynvinkel och även för inköp av delar och lagerhållning. 
Figur 10 visar schematisk hur upplägget ser ut för att parallellkoppla två enheter för en 
effekt av 500 kVA i detta exempel. Lösningen i figur 10 är anpassningsbar i 250 kVA steg 
vilket gör att man, med upplägget nedan, kan man göra lösningen i önskvärd effektstorlek. 

 
Figur 10 visar hur parallellkoppling kan ske vi gemensam kopplingspunkt 
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5. Diskussion  
 
Rapporten är baserad på är en konceptstudie som kan definieras som ett övergripande 
förslag från rapportskrivaren på hur man kan lösa de problemställningar som finns. 
Som framgår i inledningen så är det sju frågeställningar som BAE System vill ha besvarad. 
Dessa frågeställningar kan sammanfattas i det övergripliga problemet att kunna använda ett 
hybridfordon för att kunna använda det som ett reservkraftsaggregat.  
 
En fråga som en stor del av teoridelen tar upp är vilka lagkrav som krävs för att ansluta ett 
hybridfordon till både elektriska anläggningar i fältmiljö och befintliga elnät.  
Detta genererar flera ställningstagande som måste tas och tolkas. Ska man följa 
maskindirektivet? Detta då hybridfordonet klassas som en maskin under maskindirektivet. 
Eller ska man tänka att i denna uppställning så ska man följa ellagen och klassa denna 
konstruktion som en generator och en elektrisk anläggning? Maskindirektivet är det mest 
lämpliga för denna typ av anläggning. Främsta anledningen till det är att den kommer att 
användas inom försvarsmakten och närliggande verksamheter. Den kommer därmed följa 
FMEAF som gör att godkännandet för denna maskin skulle bli förenklat då man kan använda 
sig av EG-försäkran av hybridfordonet. Det kommer även gå att få den utrustningen på det 
medföljande fordonet att vara CE-märkta produkter. Följer man detta kan man få en 
maskinlinje godkänt för CE-märkning. Detta underlättar för att få den godkänd att användas 
inom FM. 
  
När det gäller krav från nätägaren så gäller här möjligheten att ansluta till ställverk och/eller 
eventuellt anslutning på sekundärsida på transformatorn där nolla och jordpunkt finns 
tillgänglig. Denna möjlighet finns, men med krav på hjälp av behörig personal från 
nätägaren. Denna del är som sagt tidigare ej av stor vikt då elbolagen i dess dagliga drift inte 
har något större behov av reservkraft. 
 
När det gäller kravet för hybridfordonets elektriska utrustning och hårdvara så är de förslag 
som är nämnda i metod/resultatdelen en relevant och funktionsduglig lösning som inte 
kräver några problematiska delar att införliva i konstruktionen. De delar som bör införlivas i 
medföljande fordon är omriktaren med ett LCL-filter samt en D/Yn transformator. Utöver 
dessa delar kommer övrig utrustning i form av kablar och anslutningspunkter för dom samt 
jordfelsbrytare och säkringar för att kunna skydda utrustning och person.  
 
Skydden för lösningen kommer att använda sedvanliga säkringar och jordfelsskydd som 
behöver anpassas efter den effekt den kommer mata. Detta leder till att som överlastskydd 
och kortslutningsskydd kommer främst säkringar att användas. Säkringarna behöver ställas 
in för att sedvanlig selektivitet ska fungera. Utöver det behövs personskydd vilket kommer 
att införlivas med hjälp av jordfelsbrytare som även dom behöver ställas in för selektivitet. 
Jordfelsbrytarna kommer därför behöva ha inställningsmöjligheter av brytströmmen för att 
selektivitet ska kunna uppnås. 
  
Den mjukvara som behövs för funktionen kommer främst vara för att uppdatera 
hybridfordonet. Den aktuella förbrukningen för den externa källan behövs för att kunna hålla 
en optimal effektnivå för motorn. Överföringen av information kräver en fiberlösning för att 
förhindra att galvanisk kontakt mellan fordonen ska uppstå. 
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Den ekonomiska lösningen i rapporten visar att konstruktionen är ekonomisk försvarbar. 
Detta är en lösning som kan utökas för att passa flera typer av hybridfordon och olika 
spänningar och effekter.  
 
Lösningen kan bli effektiv i framtiden då man kan hitta flertalet användningsområden för 
hybridfordon som redan idag används i stor utsträckning för privata ändamål. Man skulle 
kunna ansluta flera olika typer av fordon till en skena genom att använda lämpliga tekniska 
lösningar för att få en gemensam spänning in på skenan. Utvecklingen idag när det gäller 
hybridfordon kommer säkert även appliceras på lastbilar i större utsträckning vilket kommer 
att skapa hybridfordon med stora tillgängliga effekter. Man skulle även enkelt kunna göra en 
likriktare för att kunna ansluta AC-generatorer till samma enhet, vilket gör att man kan styra 
både spänning och frekvens från en knutpunkt genom att parallellkoppla flera enheter. 
Genom att kunna koppla in AC-generatorer med hjälp av likriktare kommer det vara enkelt 
att finna och ansluta mer effekt till en skena. Detta kommer dock kräva större tekniska 
lösningar och programmeringen blir även den mer invecklad. Men alla eventuella problem 
kan lösas med befintlig teknik.   
 

5.1 Framtida arbeten. 
 
Baserad på rapporten så finns det behov att kolla upp den tekniska delen separat. Kravet för 
CE-märkning måste kontrolleras. Detta kan som sagt göras genom att få den godkänd som 
en maskinlinje, men detta skulle behövas kontrolleras noggrannare. Behovet för att ta fram 
hur kommunikationen mellan driftenheten och omriktaren ska se ut. Genom detta finns 
även ett behov av att ta fram kraven för att konstruktionen skulle bli effektivt både i storlek 
och vikt för att kunna vara med på ett medföljande fordon. Som framkommer i 3.4 så måste 
vikten och storleken på transformatorn fastställas för att uppnå en optimal lösning. 
Problemet som uppstår om man väljer att höja frekvensen blir att man får ett behov av två 
stycken omriktare, en före och en efter transformatorn.  
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